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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2017. május 31. 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 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
2. 2016. évi költségvetési maradvány felhasználásáról 

 
3. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 
4. Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában 

végzett munkájáról 
 

5. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
tevékenységéről 

 
6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési 

jelentésének elfogadásáról 
 

7. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
8. Helyi esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

 
 

       A b o d, 2017. május 31. 
 
 
 
 
        Dr.Vártás József 
                 jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 31. napján az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar 
út 42.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: Zsemkó János alpolgármester 

     Berkesi László Miklós képviselő 
    Bartus Gábor képviselő 
 
Igazoltan távol: Rescsánszki Bertalanné polgármester 
       Fekete Józsefné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr.Vártás József jegyző 
  
 
Zsemkó János alpolgármester - Rescsánszki Bertalanné polgármester távollétében - 
köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése 
határozatképes, mivel az 5 fős testületből 3 fő jelen van.  
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
1. Abod Község önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
     Előadó: polgármester 
 
2. 2016. évi költségvetési maradvány felhasználásáról 
     Előadó: polgármester 
 
3. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
     Előadó: polgármester 
 
4. Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 

munkájáról 
     Előadó: polgármester 
 
5. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
     Előadó: polgármester 
 
6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének 

elfogadásáról 
     Előadó: polgármester 
 
7. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel napirendre a „Helyi esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatáról” szóló előterjesztést. 
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Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Alpolgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását a módosítással együtt szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 3 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta a következők szerint: 
 
1./ Abod Község önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 
 
2./ 2016. évi költségvetési maradvány felhasználásáról 

Előadó: polgármester 
 
3./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előadó: polgármester 
 
4./ Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 

munkájáról 
Előadó: polgármester 

 
5./ Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről 

Előadó: polgármester 
 
6./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének 

elfogadásáról 
Előadó: polgármester 

 
7./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
8./ Helyi esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
     Előadó: polgármester 
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Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 

 
Abod Község önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsemkó János alpolgármester - a polgármester távollétében - a rendelet-tervezetet vitára 
bocsátja. 
  
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy az elmúlt évben az önkormányzatnak sikerült 
kiegyensúlyozottan gazdálkodnia, sőt úgy gondolja, hogy az elmúlt évek közül a tavalyi év 
volt az eddigi legnyugodtabb és legkiegyensúlyozottabb év. A pénzmaradványból fogják látni, 
hogy gyakorlatilag úgy jöttek ki az évből az ÖNHIKI-vel, amit kaptak, amellyel kikerekedett 
az év. Várják a nyertes pályázatokat, és törhetik a fejüket, hogy a szükséges önerőt honnan 
fogják előteremteni, de biztos benne, ha ez bekövetkezik, akkor egy óriási lépést tudnak a 
községért tenni. Bízik abban, hogy ez az év ugyanolyan jó lesz majd. A tavalyi év sem volt 
unalmas abból a szempontból, hogy sikerült azért a lakosság számra több forrásból, többfajta 
szociális juttatást nyújtani. A tavalyi évben áthúzódó pénzeszközből tikettet biztosított a 
képviselő-testület, ebben az évben szenet, ami egy óriási a lakosság számára a folyamatos 
közmunka-programok mellett, folyamatosan gyarapodott a vagyona az önkormányzatnak, 
kisebb-nagyobb eszközökkel. Fontos az is, hogy megköszönjék azoknak a helyi 
vállalkozóknak a támogatását, akik pénzügyi támogatással segítették az önkormányzatot, 
mert anélkül és az ÖNHIKI tétele nélkül, rendkívüli támogatás nélkül nem lenne ilyen szép a 
zárszámadás, sőt gondjaik lennének 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Zsemkó János alpolgármester - a polgármester távollétében -  mivel további kérdés, 
vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta 
következő rendeletét: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2017. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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-testület Abod Község Önkormányzatának (a továbbiakban: 
Önkormányzat) 2016. évi zárszámadását 

a) 57.436 ezer Ft költségvetési bevétellel, 
 

b) 47.626 ezer Ft költségvetési kiadással,   

c) finanszírozási célú kiadásait 572 ezer Ft-tal, 
 

d) finanszírozási célú bevételeit 10.246 ezer Ft-tal  
hagyja jóvá. 

 
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi bevételi főösszeg forrásonkénti 

megbontását, valamint a 2016. 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.§ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 
fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit az 5. melléklet és a 6. mellékletek szerint 
hagyja jóvá a képviselő-testület. 

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet szerint 
fogadja el. 

7.§ Képviselő-testület 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 12. melléklet tartalmazza. 

11.§ Az Önkormányzat 2016. december 31-i vagyonmérlegét a 13. mellékletben, míg 
vagyonkimutatását a 14. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá a képviselő-
testület. 

12.§ Az Önkormányzat maradvány összegét a 15. melléklet tartalmazza. 
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13.§ Az Önkormányzat eredménykimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 

14.§ Ez a rendelet 2017. május 31. napján 13:30 órakor lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Vártás József Rescsánszki Bertalanné 
        jegyző    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 2017. május 31. napján 13:15 órakor kihirdetésre 
került. 
 
 
 
Abod, 2017. május 31. 

Dr. Vártás József 
jegyző
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1. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

2/1 oldal
ezer Ft-ban

Eredeti Módosított
1. I. Működési c. tám. államh.-on belülről 14 537 44 168 44 146 100

1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált . tám. 8 081 9 394 9 394 100

1.2   Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. 0 0 0
 1.3   Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. 5 038 5 695 5 695 100
1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 1 200 1 200 1 200 100
1.5   Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. 0 4 232 4 232 100
1.6   Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről 218 23 647 23 625 100
2. II. Közhatalmi bevételek 2 078 3 249 3 249 100

2.1   Vagyoni típusú adók 1 400 2 378 2 378 100
2.2   Iparűzési adó 0 0 0
2.3   Gépjárműadó 580 791 791 100
2.4   Talajterhelési díj 48 30 30 100
2.5   Egyéb közhatalmi bevételek 50 50 50 100
3. III. Működési bevételek 920 2 160 2 159 100

3.1   Készletértékesítés ellenértéke 0 973 973 100
3.2   Szolgáltatások ellenértéke 300 684 684 100
3.3   Közvetített  szolgáltatások ellenértéke 0 0 0

3.4   Tulajdonosi bevételek 620 503 502 100

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 0 0 0
4. IV. Felhalmozási bevételek 0 7 075 6 382 90

4.1   Ingatlanok értékesítése 0 0 0
4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 25 25 100

4.3   Kiszámlázott ÁFA 0 0 0
4.4   ÁFA visszatérítése 0 0 0
4.5   Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 0 4 100 3 407 83
4.6   Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 2 950 2 950 100
5. V. Átvett pénzeszközök 2 000 1 500 1 500 100

5.1   Működési célú átvett  pénzeszközök 1 720 1 500 1 500 100

5.2   Felhalmozási célú átvett  pénzeszközök 280 0 0

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 19 535 58 152 57 436 99
6. VI. Finanszírozási bevételek 3 359 10 246 10 246 100

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 2 666 6 963 6 963 100
6.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0

6.1.2   Maradvány igénybevétele 2 666 6 288 6 288 100

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 0 675 675 100

6.2  Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek 693 3 283 3 283 100
6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről 0 0 0
6.2.2   Maradvány igénybevétele 693 3 283 3 283 100

6.2.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0

6.2.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0

BEVÉTELEK Ö SSZESEN 22 894 68 398 67 682 99

Abod Község Ö nkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege
B E V É T E L E K

Cím Bevételi  jogcímek Előirányzat
Teljesítés %
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2/2 oldal

ezer Ft-ban

Eredeti Módosított
7. I. Működési költségvetés kiadásai 21 601 56 830 42 092 74

7.1   Személyi juttatások 6 424 22 488 21 445 95
7.2   Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó 1 431 5 448 3 468 64
7.3   Dologi kiadások 7 618 16 109 9 667 60
7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 2 421 2 421 100
7.5   Egyéb működési célú kiadások 4 128 10 364 5 091 49

7.5.1   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre 3 513 3 611 3 611 100
7.5.2   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre 50 1 456 1 456 100
7.5.3   Tartalékok 565 5 273 0
7.5.4   Elvonások és befizetések 0 24 24 100

8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 293 10 995 5 534 50
8.1   Beruházások 280 4 346 4 327 100
8.2   Felújítások 1 013 2 294 1 207 53
8.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 4 355 0 0

8.3.1   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre 0 0 0
8.3.2   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 0 0 0
8.3.3   Fejlesztési céltartalék 0 4 355 0
8.3.4   Felhalmozási célú ÁFA befizetése 0 0 0

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 22 894 67 825 47 626 70
9. III. Finanszírozási kiadások 0 573 572 100

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 573 572 100
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 0 573 572 100
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 22 894 68 398 48 198 70
Közfoglalkoztatottak engedélyezett  létszáma 1 19 18 95

Előirányzat
Teljesítés %

Cím Kiadási jogcímek

Abod Község Ö nkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege

K I A D Á S O  K
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2. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Eredeti Módosít. Eredeti Módosít.
1. Költségvetési bevételek összesen 18 935 50 440 50 637 100 Költségvetési kiadások összesen 21 601 56 830 42 092 74
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 14 537 44 168 44 146 100 Személyi juttatás 6 424 22 488 21 445 95
3. Közhatalmi bevételek 2 078 3 249 3 249 100 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 1 431 5 448 3 468 64
4. Működési bevételek 600 1 743 1 742 100 Dologi kiadások 7 618 16 109 9 667 60
5. Működési célú átvett  pénzeszközök 1 720 1 280 1 500 117 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 2 421 2 421 100
6. Egyéb működési célú kiadások 4 128 10 364 5 091 49
7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 2 666 6 963 6 963 100 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 0 573 572 100
8. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
9. Maradvány igénybevétele 2 666 6 288 6 288 100 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
10. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
11. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 573 572 100
12. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 675 675 100

21 601 57 403 57 600 100 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 21 601 57 403 42 664 74

3. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Eredeti Módosít. Eredeti Módosít.
1. Költségvetési bevételek összesen 600 7 712 6 799 88 Költségvetési kiadások összesen 1 293 10 995 5 534 50
2. Ingatlanok értékesítése Beruházások 280 4 346 4 327 100
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 25 25 100 Felújítások 1 013 2 294 1 207 53
4. Kiszámlázott ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 355 0
5. ÁFA visszatérítése
6. Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről 0 4 100 3 407 83
7. Felhalmozási célú átvett  pénzeszköz 280 220 0
8. Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV) 320 417 417 100
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 2 950 2 950 100
10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 693 3 283 3 283 100 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 0 0 0
11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
12. Maradvány igénybevétele 693 3 283 3 283 100 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
13. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

1 293 10 995 10 082 92 FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 1 293 10 995 5 534 50

Teljesítés
Kiadási jogcímek

Előirányzat
Teljesítés %

Előirányzat

Abod Község Ö nkormányzatának 2016. évi működési célú bevétele inek és kiadásainak mérlege

Abod Község Ö nkormányzatának 2016. évi fe lhalmozási célú bevétele inek és kiadásainak mérlege

FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

BEVÉTEL KIADÁS
Előirányzat

Teljesítés %
Bevételi  jogcímek Kiadási jogcímek

Előirányzat
Teljesítés %

%
Bevételi  jogcímek
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4. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Eredeti Módosít.
Önkormányzat 2 2 2 100

Összesen 2 2 2 100

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Eredeti Módosít. Eredeti Módosít. Eredeti Módosít.
Önkormányzat 0 0 0 0 0 0 1 19 18 95

Összesen 0 0 0 0 0 0 1 19 18 95

Költségvetési szerv

Előirányzat
Teljesítés %

Engedélyezett létszám (fő)

4 órás
Engedélyezett létszám (fő)

8 órás

Előirányzat
Teljesítés %

Teljesítés %
Előirányzat

Teljesítés %
Előirányzat

Költségvetési szerv 6 órás
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5. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Eredeti Módosított

1. Helyi adók 1 400 2 378 2 378 100

2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 620 503 502 100

3. Díjak, pótlékok, birságok 98 80 80 100

4.
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 0 25 25 100

5. Részvények, részesedések értékesítése

6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek

7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2 118 2 986 2 985 100

6. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Eredeti Módosított

1. Hitel 0 0 0

0 0 0Összes kötelezettség

Saját bevételek összesen

Sor- 
szám

Megnevezés Előirányzat

KIMUTATÁS
Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségei

Teljesítés %

Sor- 
szám

Bevételi jogcímek
Előirányzat

Teljesítés %
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7. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Módosított

364 364 100

364 364 100

186 186 100

1 871 1 871 100

2 057 2 057 100

2 421 2 421 1002 000

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi 
ellátások összesen

2 000

2 000

Fabrikett 0

Rendszeres gyermekvédelmi utalvány 0

Települési támogatás

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi 
ellátások összesen

Teljesítés %

0

Ellátási forma megnevezése
Előirányzat

Eredeti
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8. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

3/1 oldal

BEVÉTELEK ezer Ft-ban

Eredeti Módos. Eredeti Módos. Eredeti Módos. Eredeti Módos.
1. I. Működési c. tám. államháztartáson belülről 14 537 44 168 44 146 100 0 0 0 0 0 0 14 537 44 168 44 146 100

1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált . támog. 8 081 9 394 9 394 100 0 0 0 0 0 0 8 081 9 394 9 394 100
1.2   Települési önk.egyes köznevelési feladatainak tám. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3   Települési önk.szoc. és gyermekj.feladatainak tám. 5 038 5 695 5 695 100 0 0 0 0 0 0 5 038 5 695 5 695 100
1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 1 200 1 200 1 200 100 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 100
1.5   Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. 0 4 232 4 232 100 0 0 0 0 0 0 0 4 232 4 232 100
1.6   Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel. 218 23 647 23 625 100 0 0 0 0 0 0 218 23 647 23 625 100

2. II. Közhatalmi bevételek 2 078 3 249 3 249 100 0 0 0 0 0 0 2 078 3 249 3 249 100
2.1   Vagyoni típusú adók 1 400 2 378 2 378 100 0 0 0 0 0 0 1 400 2 378 2 378 100
2.2   Iparűzési adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3   Gépjárműadó 580 791 791 100 0 0 0 0 0 0 580 791 791 100
2.4   Talajterhelési díj 48 30 30 100 0 0 0 0 0 0 48 30 30 100
2.5   Egyéb közhatalmi bevételek 50 50 50 100 0 0 0 0 0 0 50 50 50 100

3. III. Működési bevételek 920 2 160 2 159 100 0 0 0 0 0 0 920 2 160 2 159 100
3.1   Készletértékesítés ellenértéke 0 973 973 100 0 0 0 0 0 0 0 973 973 100
3.2   Szolgáltatások ellenértéke 300 684 684 100 0 0 0 0 0 0 300 684 684 100
3.3   Közvetített  szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4   Tulajdonosi bevételek 620 503 502 100 0 0 0 0 0 0 620 503 502 100
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ö nként vállalt fe ladat Ö sszes bevétel

Előirányzat
Telj. %

Előirányzat
Telj. %

Előirányzat
Telj. %

Államigazgatási fe ladat

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól

Kötelező fe ladat

Előirányzat
Telj. %

Cím Bevételi  jogcímek
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3/2 oldal

Eredeti Módos. Eredeti Módos. Eredeti Módos. Eredeti Módos.

4. IV. Felhalmozási bevételek 0 7 075 6 382 90 0 0 0 0 0 0 0 7 075 6 382 90
4.1   Ingatlanok értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 25 25 100 0 0 0 0 0 0 0 25 25 100
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 4 100 3 407 83 0 0 0 0 0 0 0 4 100 3 407 83
4.6   Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 2 950 2 950 100 0 0 0 0 0 0 0 2 950 2 950 100

5. V. Átvett pénzeszközök 2 000 1 500 1 500 100 0 0 0 0 0 0 2 000 1 500 1 500 100
5.1   Működési célú átvett  pénzeszközök 1 720 1 500 1 500 100 0 0 0 0 0 0 1 720 1 500 1 500 100
5.2   Felhalmozási célú átvett  pénzeszközök 280 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 0

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 19 535 58 152 57 436 99 0 0 0 0 0 0 19 535 58 152 57 436 99

6. VI. Finanszírozási bevételek 3 359 10 246 10 246 100 0 0 0 0 0 0 3 359 10 246 10 246 100
6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 2 666 6 963 6 963 100 0 0 0 0 0 0 2 666 6 963 6 963 100

6.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.2   Maradvány igénybevétele 2 666 6 288 6 288 100 0 0 0 0 0 0 2 666 6 288 6 288 100
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 finansz.bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.5   Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 675 675 100 0 0 0 0 0 0 0 675 675 100
6.2  Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 693 3 283 3 283 100 0 0 0 0 0 0 693 3 283 3 283 100

6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.2   Maradvány igénybevétele 693 3 283 3 283 100 0 0 0 0 0 0 693 3 283 3 283 100
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 finansz.bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEVÉTELEK Ö SSZESEN 22 894 68 398 67 682 99 0 0 0 0 0 0 22 894 68 398 67 682 99

Cím Bevételi  jogcímek ElőirányzatElőirányzat

Telj. %

Előirányzat Előirányzat

Telj. %Telj. % Telj. %

Kötelező fe ladat Ö nként vállalt fe ladat Államigazgatási fe ladat Ö sszes bevétel
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3/3 oldal
KIADÁSOK 

Eredeti Módos. Eredeti Módos. Eredeti Módos. Eredeti Módos.
7. I. Működési költségvetés kiadásai 21 601 56 830 42 092 74 0 0 0 0 0 0 21 601 56 830 42 092 74

7.1   Személyi juttatások 6 424 22 488 21 445 95 0 0 0 0 0 0 6 424 22 488 21 445 95
7.2   Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó 1 431 5 448 3 468 64 0 0 0 0 0 0 1 431 5 448 3 468 64
7.3   Dologi kiadások 7 618 16 109 9 667 60 0 0 0 0 0 0 7 618 16 109 9 667 60
7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 2 421 2 421 100 0 0 0 0 0 0 2 000 2 421 2 421 100
7.5   Egyéb működési célú kiadások 4 128 10 364 5 091 49 0 0 0 0 0 0 4 128 10 364 5 091 49

7.5.1   Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre 3 513 3 611 3 611 100 0 0 0 0 0 0 3 513 3 611 3 611 100
7.5.2   Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre 50 1 456 1 456 100 0 0 0 0 0 0 50 1 456 1 456 100
7.5.3   Tartalékok 565 5 273 0 0 0 0 0 0 0 565 5 273 0
7.5.4   Elvonások és befizetések 0 24 24 100 0 0 0 0 0 0 0 24 24 100

8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 293 10 995 5 534 50 0 0 0 0 0 0 1 293 10 995 5 534 50
8.1   Beruházások 280 4 346 4 327 100 0 0 0 0 0 0 280 4 346 4 327 100
8.2   Felújítások 1 013 2 294 1 207 53 0 0 0 0 0 0 1 013 2 294 1 207 53
8.3 Egyéb felhalmozási kiadások 0 4 355 0 0 0 0 0 0 0 0 4 355 0

8.3.1   Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3.2   Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3.3   Fejlesztési céltartalék 0 4 355 0 0 0 0 0 0 0 0 4 355 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 22 894 67 825 47 626 70 0 0 0 0 0 0 22 894 67 825 47 626 70
9. III. Finanszírozási kiadások 0 573 572 100 0 0 0 0 0 0 0 573 572 100

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 573 572 100 0 0 0 0 0 0 0 573 572 100

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 finansz. kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.1.4   Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 0 573 572 100 0 0 0 0 0 0 0 573 572 100

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
9.2.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2.3   Központi költségvetés sajátos finansz.kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KIADÁSO K Ö SSZESEN 22 894 68 398 48 198 70 0 0 0 0 0 0 22 894 68 398 48 198 70

Cím Kiadási jogcímek
ElőirányzatElőirányzat

Telj. %

Előirányzat

Telj. % Telj. %

Előirányzat

Telj. %

Kötelező fe ladat Ö nként vállalt fe ladat Államigazgatási fe ladat Ö sszes kiadás
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9. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Eredeti Módosít.

1. Egyéb tárgyi eszköz, informatikai eszköz beszerzés 280 306 223 73

2. Immateriális javak beszerzése (Windows program vásárlás) 0 36 36 100

3. Start munkaprogram keretében beszerzett tárgyi eszközök 0 4 004 4 068 102

Beruházási kiadások összesen 280 4 346 4 327 100

10. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Eredeti Módosít.

1. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 693 693 693 100

2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás 320 1 505 418 28

3. Start munkaprogram keretében istálló kialakítás 0 96 96 100

Felújítási kiadások összesen 1 013 2 294 1 207 53

Beruházási feladatok

Felújítási feladatok

Előirányzat

Teljesítés %

Előirányzat

Teljesítés %

 
 

11. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék összegének célonkénti részletezése
ezer Ft-ban

Eredeti Módosított

1. Fejlesztési céltartalék 0 1 035

2.
Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatásához 
biztosított önerő 0 370

3. Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása 0 2 950

0 4 355

Megnevezés Előirányzat

Összesen  
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12. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor- Megnevezés Összege (e Ft)
szám

1. Pénzkészlet 2016. január 1-jén 8 232
ebből:

2.      - Bankszámlák egyenlege 8 083
3.      - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 149

4. Záró pénzkészlet egyenlege 2016. december 31-én 19 406
ebből:

5.      - Bankszámlák egyenlege 18 891
6.      - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 515

KIMUTATÁS

Abod Község Önkormányzatának

2016. évi pénzeszköz változásának levezetéséről
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13. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Előző év Tárgyév % Előző év Tárgyév %
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök G.) Saját tőke
I.   Immeteriális javak 182 97 53 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 328 896 328 896 100
II.  Tárgyi eszközök 140 312 137 019 98 II. Nemzeti vagyon változásai
III. Befektetett pénzügyi eszk. 10 470 10 470 100 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3 098 3 098 100
IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk. 65 666 62 283 95 IV. Felhalmozott eredmény -109 103 -116 357 107

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz. 216 630 209 869 97 VI. Mérleg szerinti eredmény -7 254 2 446 -34

B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök Saját tőke összesen 215 637 218 083 101
I.   Készletek 39 108 277
II.  Értékpapírok H.) Kötelezettségek 1 516 1 796 118

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz. 39 108 277 I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 0

C.) Pénzeszközök 8 232 19 406 236 J.) Passzív időbeli elhatárolások 10 435 11 203 107

D.) Követelések 1 438 1 699 118

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 1 249 0

F.) Aktív időbeli elhatárolások 0 0

Eszközök összesen 227 588 231 082 102 Források összesen 227 588 231 082 102

Abod Község Önkormányzatának
vagyonmérlege 2016. december 31-én

Eszközök
Állományi érték

Források
Állományi érték
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14. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

2/1 oldal
ezer Ft-ban

Sor- Előző év Tárgyév Változás
szám %-a

1 2 3 4 5
I. Immateriális javak 1 182 97 53
1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 129 528 126 072 97
2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek 3 10 784 8 582 80
3.) Tenyészállatok 4 0 75
4.) Beruházások, felújítások 5 0 2 290
5.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6
II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6) 7 140 312 137 019 98
1.) Tartós részesedések 8 10 470 10 470 100
2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 9
3.) Befektetett  pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 10
III. Befektetett pénzügyi eszközök (8+9+10) 11 10 470 10 470 100
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 12 65 666 62 283 95
A./ NEMZETI VAGYO NBA TARTO ZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖ ZÖ K (1+7+11+12) 13 216 630 209 869 97
I. Készletek 14 39 108 277
II. Értékpapírok 15 0 0
B./ NEMZETI VAGYO NBA TARTO ZÓ FO RGÓ ESZKÖ ZÖ K
(14+15) 16 39 108 277
I. Hosszú lejáratú betétek 17
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 18 149 515 346
III. Forintszámlák 19 8 083 18 891 234
IV. Devizaszámlák 20
V. Idegen pénzeszközök 21
C./ PÉNZESZKÖ ZÖ K (17+18+19+20+21) 22 8 232 19 406 236
I. Költségvetési évben esedékes követelések 23 1 346 1 619 120
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 24
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 25 92 80 87
D./ KÖ VETELÉSEK (23+24+25) 26 1 438 1 699 118
E./ EGYÉB SAJÁTO S ESZKÖ ZO LDALI ELSZÁMO LÁSO K 27 1 249 0
F./ AKTÍV IDŐ BELI ELHATÁRO LÁSO K 28 0 0
ESZKÖ ZÖ K Ö SSZESEN (13+16+22+26+27+28) 29 227 588 231 082 102

Abod Község Önkormányzatának
2016. évi

vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK
állományi érték

 
2/2 oldal

ezer Ft-ban
Sor- Előző év Tárgyév Változás
szám %-a

1 2 3 4 5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 30 328 896 328 896 100
II. Nemzeti vagyon változásai 31
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 32 3 098 3 098 100
IV. Felhalmozott eredmény 33 -109 103 -116 357 107
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 34
VI. Mérleg szerinti eredmény 35 -7 254 2 446 -34
G./ SAJÁT TŐ KE (30+31+32+33+34+35) 36 215 637 218 083 101
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 37 941 1 119 119
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 38 573 675 118
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 39 2 2 100
H./ KÖ TELEZETTSÉGEK Ö SSZESEN (37+38+39) 40 1 516 1 796 118
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS 
ELSZÁMOLÁSOK 41 0 0
J./ PASSZÍV IDŐ BELI ELHATÁRO LÁSO K 42 10 435 11 203 107
FO RRÁSO K Ö SSZESEN (36+40+41+42) 43 227 588 231 082 102

FO RRÁSO K
állományi érték
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15. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sorsz. Megnevezés Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei 57 436
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 47 626
3. I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) 9 810
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 10 246
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 572
6. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) 9 674
7. A/ Alaptevékenység maradványa (3+6) 19 484
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) 19 484
16. D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 794
17. E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16) 17 690
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

2016.

 
16. melléklet az 5/2017. (V.31) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sorsz. Megnevezés Tárgyi időszak
1. I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 6 014
2. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 9
3. III. Egyéb eredményszemléletű bevételek 52 589
4. IV. Anyagjellegű ráfordítások 7 899
5. V. Személyi jellegű ráfordítások 25 681
6. VI. Értékcsökkenési leírás 11 259
7. VII. Egyéb ráfordítások 11 327
8. A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7) 2 446
9. VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 0
10. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0
11. B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10) 0
12. C./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11) 2 446

Abod Község Önkormányzatának 2016. évi eredménykimutatása
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Zsemkó János alpolgármester a rendelet kihirdetésének idejére szünetet rendel el. 
Szünet után 
 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
2016. évi költségvetési maradvány felhasználásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsemkó János alpolgármester - a polgármester távollétében – az előterjesztést vitára 
bocsátja. 
  
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy a pénzmaradvány lényegét tekintve  az utolsó 
két oszlopban szereplő számokról kell beszélni, amelynek a lényeg az, hogy egymillió 
forintot általános tartalékba helyeznek, és egy kicsivel több mint egymillió forintot a 
fejlesztésre különítenének el. Úgy gondolja, hogy ez megnyugtató, jól indult az év. 
Elmondja még, hogy a minap jelent meg közlönyben egy kormányhatározat, mely 
szerint a polgármesterek január 1-től megemelt illetményéhez, tiszteletdíjához 
kapcsolódóan hogyan kompenzál az állam. Meg fogja kapni Abod Község 
Önkormányzata a tavaly december 31-ei és a megemelt illetmény közötti különbözetet, 
ez durván 1,7 millió forint éves szinten, járulékkal, mindennel együtt. Megvizsgálták az 
alpolgármesteri tiszteletdíjakat, illetményeket is, de ezeket nem támogatják, ez nem 
került be a látókörbe. Elmondja még, hogy megjelent a jövő évi költségvetési 
törvénytervezet a parlament Internetes oldalán, ami nyilván még sokat fog változni, 
mire kimondja az áment az országgyűlés, de az előzetes számadatokból az látszik, hogy 
a jövő év sokkal jobbnak mutatkozik. Érti ez alatt – és amit láttak – hogy a falugondnoki 
szolgálat támogatásán apróbb lépéssel előbbre lesznek, és reméli, hogy csak fejlesztési 
gondjaik lesznek, amit majd meg tudnak oldani, és újjáépíthetik Abodot. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Zsemkó János alpolgármester - a polgármester távollétében -  mivel kérdés, vélemény 
nem volt – az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

   ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                        24/2017.(V.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: 2016. évi költségvetési maradvány felhasználásáról 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
2016. évi költségvetési maradvány felhasználásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi maradvány felhasználását az alábbiak 
szerint fogadja el: 
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Abod Község Önkormányzatnak 

2016. évi költségvetési maradványa 
   
adatok ezer Ft-ban 

 
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló. 2/2017(II.21.) 
számú rendeletében jóváhagyott maradvány igénybevételét 
8.523eFt-tal, a működési célú kiadásait 7.475e Ft-tal, melyből 
általános tartalék összegét 1.000 e Ft-tal, fejlesztési célú kiadásainak 
előirányzatát 1.048 e Ft-tal növeli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsemkó János alpolgármester - a polgármester távollétében – az előterjesztést vitára 
bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Zsemkó János alpolgármester - a polgármester távollétében –-  mivel kérdés, 
vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
 
 
 
 
 
 

Meg-
neve-
zés 

Marad-
vány 

2017. évi 
költségvetésben 

betervezve 

Zárszámadást követő felosztás 

Működési Fejlesztési 

Pénz- 
marad 
vány 

igénybe-
vétele 

Működési 

kiadások 

Általá- 
nos 
tarta 
lék 

Fejlesztési 
célú 

maradvány 

Abod 
Község 
Önkor-
mány-
zata 

19.484 5.961 5.000 8.523 6.475 1.000 1.048 
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   ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                        25/2017.(V.31.) 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 2017. május 31. 
Felelős:    polgármester, jegyző 
Értesül:  Kormányhivatal, osztályok 

 
 

 
Melléklet a 25/ 2017.(V.31.) határozathoz 

 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

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

1. A település 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 statisztikai adatok  

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások bemutatása 

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, 
működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, 
gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben 
lévő várandós anyák gondozása, családjából 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 felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen 
végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők 
ellenőrzősének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

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

6.  A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben 
a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a 
fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett 
bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 

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

A gyermekvédelmi támogatások felépítése: 
 
1. Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

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

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő 
vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes 
települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál vagy a kormányablaknál 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,(2016. 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. 
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b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (2016. 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 (2016. évben 570.000-
Ft),együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét 
(2016. 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.(2016. évben 5.800- Ft/gyermek) 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos intézkedések  

2016. évre vonatkozóan 
 

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

15 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem 
elutasítása 

- 

Megszüntetés - 
Pénzbeli ellátás: 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult után a gyermek 
családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha 

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

művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan 
ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 
emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik  

 
A pénzbeli ellátásra való jogosultságot a gyám lakcíme szerinti illetékes települési 
önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg. 
 
A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 22 százaléka (2016. 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. 
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Pénzbeli ellátással kapcsolatos intézkedések  
2016. évre vonatkozóan 

 
Feladat megnevezése Számbeli adatok 

Pénzbeli ellátásban részesülő gyámok száma - 
Pénzbeli ellátásban részesülő gyermekek száma - 

Megszüntetés - 
 
 
Hátrányos helyzet - halmozottan hátrányos helyzet: 
 
A gyermekvédelmi törvény értelmében a hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők: 
 
- a szülő, a családba fogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége 
alacsony; legfeljebb alapfokú végzettség; 
- a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága; 
- az elégtelen lakáskörülmények; 
- a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt 
számára nyújtott utógondozói ellátás. 
 
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények 
közül egy fennáll: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a 
gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, 
illetve a gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai 
végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik) 

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

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

 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti 
három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; 
elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll. 
 
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
elbírálásával egyidejűleg kérelemre-külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra- megállapítja a gyermek 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.  
 
Edelény város területén 2016. évben 419 gyermek esetében került megállapításra a 
halmozottan hátrányos helyzet, illetve 140 gyermek hátrányos helyzetű. 
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Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli 
támogatás: 

A segélyezési rendszer beleértve a gyermekkorúak és a fiatal felnőttek támogatását 
is korábbi szabályozáshoz képest átalakult, „települési támogatás” címszó alatt. A 
települési támogatás, mint átfogó kategória, egyes támogatási formáiban a felnőtt 
korúak, más formában pedig a gyermek és fiatal felnőtt korúak támogatását 
biztosítja. 
 
Elsősorban azokat a gyermekeket és fiatal felnőttek támogatását kívánta segíteni a 
rendelet, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz anyagi helyzetbe. Az értékelési 
időszakban ilyen támogatás nem került megállapításra. 
 
Gyermekétkeztetés 
 
A gyermekétkeztetés biztosítása teljes mértékben az iskolák feladata. 2016. január 1. 
napjától a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szabályozása alapján a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó 
feladatként biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést, melynek keretében a szülő 
kérelmére a települési önkormányzatnak napi egyszer meleg ételt kell biztosítani 
valamennyi a tanév rendjéről szóló évente meghatározott EMMI rendeletben 
meghatározott iskolai szünidő, valamint az óvoda és bölcsőde ezen időszakoknak 
megfelelő zárva tartási időtartamára eső munkanapokon a hátrányos helyzetű és a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek ( 5 hónapos kortól -18 éves korig) részére ideértve azokat a 
gyermekeket is,akik nem rendelkeznek intézményi – bölcsődei, óvodai vagy iskolai 
tanulói jogviszonnyal.  
Ennek megfelelően 2016. évben a tavaszi szünetben 3, a nyári szünetben 43, az őszi 
szünetben 3, a téli szünetben 7 napon át biztosítottuk a napi egyszeri meleg 
étkezést. 
 
Étkezésben résztvevők száma 
 
 Tavaszi Nyári Őszi Téli 
Bölcsőde 1 1 1 1 
Óvoda 1 1 1 1 
Iskola 4 4 4 4 
Gimnázium 1 1 1 1 
Összesen 7 7 7 7 
 

Javaslattal éltünk Dr. Hegedűs Zsuzsanna miniszterelnöki főtanácsadó, akinek 
javasoltuk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan lehetővé kellene tenni, hogy a napi 
egyszeri meleg étkezést felmelegíthető konzerves formában történjen, hiszen ez 
meggátolná a pazarlást az át nem vett előre lefőzött ételek kárba veszését, 
ugyanakkor nem igényelne származékos költségeket, így a teljes támogatást ( 570 
FT) lehetne a tényleges étel biztosítására fordítani. Dr Hegedűs Zsuzsanna 
miniszterelnöki főtanácsadó írásban arról tájékoztatta a Hivatalt, hogy a javaslattal 
teljes mértékben egyetért és azt továbbította Czibere Károly Államtitkár Úrhoz.  

Törvényességi vizsgálatok: 

Az értékelési időszakban törvényességi vizsgálat lefolytatására nem került sor. 
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Demográfiai mutatók: 

A település demográfiai mutatója az alábbiak szerint alakult Abod 2016. december 
31-re vonatkozóan 

Korosztályok Férfi Nő Lakosok száma 
összesen  

0-18 év  25 26 51 
19-23 év 10 9 19 
24-35 év 24 14 38 
36-50 év 21 16 37 
51-60 év 11 14 25 
61 felett 22 37 59 

Összesen: 113 116 229 
 
Edelény, 2017. május 24. 

Dr. Vártás József 
    jegyző 

 
 
 
 
4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 
munkájáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsemkó János alpolgármester - a polgármester távollétében - a rendelet-tervezetet 
vitára bocsátja. 
  
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy ez és a következő napirend is, a törvény által 
előírt napirendek, ezért is kell tárgyalnia a testületnek, illetve azért, mert évente 
legalább egyszer képet kell kapni a társulás működéséről. A társulás élete az elmúlt 
egy-két évben gyakorlatilag eseménytelenebb időszak volt, most ugyanakkor elindult 
egy nyertes pályázatból kifolyólag egy foglalkoztatási paktum pályázat, ami elég nagy, 
700 millió forint körüli program három éven keresztül. Érinteni fogja majd Abod 
községet is, lesznek benne a vállalkozók részére kiírandó támogatások és foglalkoztatás 
típusú képzések, egyebek. Ha ezek aktuálisak lesznek, akkor mindenképpen fognak róla 
beszélni. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Zsemkó János alpolgármester - a polgármester távollétében -  mivel kérdés, vélemény 
nem volt – az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
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   ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                        26/2017.(V.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú 

Társulásában végzett munkájáról 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú 
Társulásában 2016. évben végzett munkájáról, annak pénzügyi 
helyzetéről, a társulási célok megvalósításáról szóló beszámolót 
és azt elfogadja. 

                       
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsemkó János alpolgármester - a polgármester távollétében – az előterjesztést vitára 
bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Dr.Vártás József jegyző tájékoztatásként elmondja, hogy Szakácsi polgármestere 
feljelentette a Kormányhivatalnál egy háromoldalas és vélhetően nem saját maga írt 
beadványban, valótlanságokat állítva. Azóta sikerült ezt testületi ülésen kitárgyalni. Örül 
annak, hogy Abod részéről nem vetődik fel ilyen. Köszöni a testületnek minden 
támogatását, amelyet a munkavégzéshez megad, mert nem mindegy, hogy milyen 
testülettel kell dolgozni, és a napi munkának a jelentős idejét mire fordítják. Nem 
mindegy, hogy éppen fejlesztésekkel, vagy szociális támogatásokról kell beszélni és 
azért dolgozni, hogy a lakosságot előbbre vigyék, vagy éppen feljelentések sorozatát 
kell gyártania, azért, hogy az ember meg tudja védeni magát. Köszöni még egyszer a 
képviselő-testületnek a támogatását. 
 
Zsemkó János alpolgármester - a polgármester távollétében –-  mivel kérdés, 
vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő  
határozatot:  
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   ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                        27/2017.(V.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló az Edelényi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
tevékenységéről 

 
Abod Közég Önkormányzat Képviselőt-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi 
döntést hozza: 
 
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 27/2017.(V.31.) határozathoz  
 
 
 

 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

 
AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 
 
 
 
 
 
 

2017. 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 2017. évi Munkatervében 
foglaltak szerint került sor az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló 
beszámoló összeállítására és Képviselő-testület elé terjesztésére.  

Az előterjesztésben a 2016-os 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 2014-2016. év közötti időszakban az ügyiratok 
számának alakulást főszám/alszám bontásban. 

 
AZ ÜGYIRATFORGALOM ALAKULÁSA 

 
Időszak Főszám Alszám Gyűjtő Összesen 

2014 11665 31205 0 42870 
2015 11413 23938 0 35351 
2016 11510 22922 0 34432 
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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) 

2014 11665 31205 3259 10144 
2015 11413 23938 3891 6214 
2016 11510 22922 3683 4643 

 

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 lakosságtól, különböző szervektől 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. 
A kommunikáció és a kapcsolattartás új felületeként működik tavaly ősz óta az 
önkormányzat profilja, amely jelentős számú követővel rendelkezik, s a statisztika 
szerint általában több száz, nem egy esetben 1000-2000 fölötti felhasználót ér el az 
ott közzétett információkkal. 

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, a 
pályázatok formájában is megnyilvánuló fejlesztési elképzelésekről, 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. 

 

http://www.edeleny.hu/
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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. 
Miután a lengyelországi Siewierz által 2015-ben benyújtott Erasmus+ pályázat 
eredménytelen lett, tavaly önkormányzatunk pályázott a kiírásra. Bár a benyújtott 
anyag formailag és tartalmilag is megfelelt az elvárásoknak, támogatást nem kaptunk 
az Európai Bizottságtól, ami a meglehetősen szűkre szabott pénzkeretnek tudható 
be, illetve az is látható volt, hogy a sérült vagy társadalmilag problémás 
gyermekekkel foglalkozó projekteket részesítették előnyben. 
Februárban újabb pályázatot nyújtottunk be, amelynek sikeressége esetén egy év 
leforgása alatt 175 Siewierz-i embert, elsősorban gyermekeket és fiatalokat kívánunk 
fogadni városunkban az Európai Unióról való közös gondolkodás jegyében. Az 
elbírálás még nem történt meg. 
Egy képviselő-testületi ülésen történt felvetés alapján megpróbáltuk újjáéleszteni a 
kapcsolatot a svájci Worbbal. A nyár folyamán Turóczi Bertalan, a Borsodi Általános 
Iskola igazgatója járt ott személyesen, de újabb megkeresésünkre sem érkezett 
válasz. Ez a kapcsolat meghatározóan az iskolák közötti együttműködésre épült, az 
pedig már sok évvel ezelőtt megszűnt. 
Tavaly kezdődött meg a partnerség előkészítése a szlovákiai Svidnik várossal. Ennek 
keretében járt már ott önkormányzatunk küldöttsége Molnár Oszkár polgármester 
vezetésével, mi pedig az idei március 15-i ünnepségünkre hívtuk meg a Jan Holodnák 
polgármester vezette négyfős delegációt. 
Nem csupán önkormányzatunkat érinti az a megkeresés, amely a lengyelországi 
Zdunska Wola járás részéről érkezett azzal a szándékkal, hogy együttműködés jöjjön 
létre az Edelényi kistérséggel. A szervezet elnökeként városunk polgármestere tett 
látogatást ott, a „Világ folklórja” elnevezésű nyári néptánc-fesztiválra pedig a Császta 
néptáncegyüttes kapott meghívást egyedüli magyar fellépőként. 
 

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 2014-2016. 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. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

Testületi 
ülések 
száma 

előterjesztések 
száma 

határozatok 
száma 

rendeletek 
száma 

2014 19 177 168 19 
2015 25 188 180 19 
2016 19 215 182 27 

Összesen: 63 580 530 65 
 

A Humánpolitikai Bizottság 2016. évben 17 alkalommal ülésezett és 50 határozatot 
hozott. 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2016. évben 3 alkalommal ülésezett és 3 
határozatot hozott. 

A két bizottság 2016. évben 17 alkalommal tartott együttes ülést. A feltüntetett 
Bizottsági ülések száma az együttes ülések számát nem tartalmazta. 

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             
2016. évben 3 rendes, 8 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen 
összesen 50 db határozatot hozott.  

Az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete          
2016. évben 4 rendes, 15 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen 
összesen 149 db határozatot hozott.  

Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete           
2016. évben 2 rendes, 12 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen 
összesen 26 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. 
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MŰVELŐDÉS 

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

OKTATÁS 

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

IFJÚSÁGI, SPORT ÉS TÁRSADALMI FELADATOK 

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

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 

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

KÖZFOGLALKOZTATÁS 

A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat a Borsodi közszolgáltató Nonprofit Kft. 
látja el.  
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POLGÁRI VÉDELEM, KÖZBIZTONSÁGI REFERENS  

2016. évben tovább folytatódott a munka Edelény Város polgári védelmi egységeivel 
(Parancsnokság, Infokommunikációs, Lakosságvédelmi, Egészségügyi, Logisztikai, 
Műszaki egységek) A korábban megalakult egységek létszáma a műszaki egység 
kivételével teljes, adatkarbantartásuk, pontosításuk megtörtént. A tavalyi évben 35 
személy részére került kiküldésre adatszolgáltatási kötelezettség felhívás postai úton. A 
levélben megkeresett emberek többsége együttműködő volt, őket beosztó határozattal 
a műszaki egység feltöltésére beosztottuk megküldött adataik alapján. Sajnos 
elmondható azonban, hogy nem minden ember veszi komolyan a részére kiküldött 
hivatalos megkeresést. Több esetben fordult elő, hogy egyáltalán nem reagáltak a 
részükre kiküldött levélre, amely a munkát hátrányosan befolyásolja. Ezért 2016-ban 
nem sikerült a műszaki egység teljes feltöltése melynek létszáma 195 fő. Az egység 
jelenlegi létszáma 191 fő tehát 4 főre van még szükség a teljes feltöltéshez. Veszély 
elhárítási tervünkben minden év március 31-ig szükséges az esetleges változások 
átvezetése, melyre az elmúlt esztendőben is szükség volt, a módosulások bejegyzése 
megtörtént. 2016. februárjában 1 alkalommal került elrendelésre helyi vízkár elhárítás 
a Bódva magas vízállása miatt. A Móricz Zsigmond út végénél található malomárokból 
volt szükség az összegyűlt víz átemelésére a Bódvába, a Móricz Zsigmond úti házak 
pincéinek védelme illetve vagyonmegóvása miatt. Az zajló munkálatok ideje alatt a 
Katasztrófavédelem munkatársaival vettünk részt helyszíni ellenőrzéseken, bejárásokon 
a malomároknál és a Bódva úton is. 

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. 
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2016-ban elvégzett fontosabb fejlesztési feladatok: 
- Az elavult számítógép park felújítása során 8 db felújított és 2 db új 

számítógépet (1 db asztali és 1 db laptop) illetve 2 db új lézernyomtatót 
szereztünk be. A munkaállomások Windows 7 operációs rendszerrel lettek 
telepítve. A pályázatokhoz szükséges tervek nyomtatásához beszerzésre került 
1 db nagyformátumú (A0-s) nyomtató (plotter). 

- Edelény város térinformatikai rendszeréhez megvásároltuk a belterület, 
külterület és zártkert állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisát. A 
digitális adatállományokkal aktualizáltuk illetve kiegészítettük az önkormányzat 
térinformatikai rendszerét. 
 

2016. július 1.-től Edelény, Abod és Szakácsi települések Képviselő-testületének 
határozata ellen kezdeményezett közigazgatási perekben, illetve az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzője birtokvédelmi ügyben hozott határozatának 
megváltoztatása iránti perekben, a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton Perkapun 
keresztül lehet benyújtani. Megtervezésre került a kereset benyújtásához szükséges 
K01 és P26 jelű űrlap, amelyek edeleny.hu honlapon megtalálhatók, ÁNYK programmal 
kitölthetők és ügyfél kapun keresztül  beküldhetők. 

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. 
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JEGYZŐ TITKÁRSÁGON BELÜL MŰKÖDŐ VÁROSFEJLESZTÉSI CSOPORT MUNKÁJA 
 
I. Városfejlesztési munkák 
A 2013-2015 közötti időszakot jellemző nagyszámú és a város életére jelentős 
hatással bíró infrastrukturális beruházás megvalósulását követően a 2016-os év az 
előkészítési feladatok jegyében telt. Az operatív programok keretében megjelent 
pályázati felhívások ismeretében jelentős stratégiai tervezés indult meg, amelynek 
eredményeként benyújtásra került: 

- 7 db Terület- és településfejlesztési Operatív Programba 
- 2 db Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programba 
- 3 db Vidékfejlesztési Programba 
- 2 db VIS MAIOR igénylés  
- egyéb Belügyminisztériumi és más Hazai forrásra vonatkozó támogatási 

kérelmek. 
Az előkészítési munkák keretében benyújtásra kerültek a fejlesztési elképzeléseket 
ismertető tanulmánytervek, szükségletfelmérések és egyéb megalapozó 
dokumentumok, egyeztetések történtek a közműszolgáltatókkal, szakmai 
egyeztetések valósultak meg a kompetens szakértők és érintett intézmények 
bevonásával.  

 
EURÓPAI UNIÓS FORRÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL ELŐKÉSZÍTETT 

TÁMOGATÁSI KÉRELMEK 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programba benyújtott Támogatási 
kérelmek 

Iparterület kialakítása Edelényben (TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011) 
Az iparterület tervezett helye Edelény Múcsony felőli külterületén a volt kollégium 
épületével szemben tervezett bekötőúttól a TRIXON Autóházig terjedően a 27. számú 
főközlekedési út, és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési terve szerint a 
27. sz. főút Edelényt elkerülő tervezett szakasza közötti terület.  
1. Út és csapadékvíz-elvezetés: A tervezett út hossza 860 m, burkolt felülete 6 m,              

1,5 – 1,5 m szélességű padkával, földmedrű kétoldali nyílt csapadékvíz-elvezető 
árkok építésével.  

2. Ivóvíz és szennyvízhálózat: Az ivóvízhálózat 150-es KPE kör-gerincvezeték 
építésével fog megvalósulni, oldalági bekötések nélkül. A gerincvezetékre 6 db 
tűzcsap és 3 db tolózárakna kerül elhelyezésre. 

 A szennyvízhálózat gravitációs módon épül KG-PVC 200-as átmérőben, 50 m-ként 
tisztító aknák elhelyezésével, oldalági bekötések nélkül. 

3. Elektromos közép- és kisfeszültségű hálózat kiépítése: Az előzetesen becsült 26 db 
ingatlanszámmal kalkulált, ingatlanonként 3 x 63 A teljesítmény lekötéssel 
kerülnek kiépítésre az elektromos vezetékek. 

4. Közvilágítási hálózat kiépítése: A közvilágítási hálózat az út teljes nyomvonalában 
kiépítésre kerül, 25 db 9 m fénypontmagasságú beton lámpaoszlop és 70W-os 
lámpatestek elhelyezésével.  

5. Gázhálózat kiépítése: A gáz gerincvezeték PE80/G 90-es átmérőjű 800 m hosszú 
elosztóvezeték és 1 db leágazó vezetéképítéssel valósul meg. 
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6. Kommunikációs gerincvezeték: Föld gerincvezeték kerül kiépítésre 2 x 110-es 
kétcsöves alépítmény elhelyezésével és földalatti szekrények kiépítésével. Az egyik 
ágban optikai kábel részére béléscsövezés történik (3db LPE 32-es csővezeték).  

7. Inkubátorház kialakítása: 
 A tervezett kétszintes épület teljes bruttó alapterülete 584,78 m2, amely helyet ad 

a tervek szerint az iparterület üzemeltetési feladatainak koordinálásához, illetve a 
betelepülő vállalkozások működését is segíti. Az épület működéséhez szükséges 
parkolóhely is kialakításra kerül. 

 A tervezett beruházás összköltsége bruttó 724 millió Ft. 
 
Vásárcsarnok építésé Edelényben a helyi termelők piacra jutásának 
segítése érdekében (TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019) 
Az építmény tervezett kijelölt helye Edelény belvárosában a Borsod ABC és 
Malomszög utca között található, a Miklós Gyula útra történő kicsatlakozási 
lehetőséggel. 
A 675 nm alapterületű vásárcsarnokba a terveink és a pályázati felhívásnak 
megfelelően a helyi és környékbeli vállalkozók és helyi termelők, illetve őstermelők 
árulják termékeiket. Ezen kívül két raktár és egy hűtőház is kialakításra kerül az áruk 
raktározására, továbbá gombavizsgáló, illetve üzemeltetői iroda. A Vásárcsarnok 
területén nyilvános illemhely is üzemel majd, amelyben akadálymentesített mosdó és 
WC is megtalálható lesz. Az OTÉK 99.§ 3. bekezdése szerint az épület megközelítése 
és akadálymentes használata biztosított lesz. 
A létesítmény kijelölt területén belül a szükséges számú megépül, melyek 
megközelítéséhez térkő burkolatú belső úthálózatot alakítunk ki. A belső úthálózat 
követi a parkolók és az épület nyomvonalát és biztosítja a rakodó terület 
megközelíthetőségét  
A Vásárcsarnok körül gyalogos forgalom biztosítására térkővel kialakított járda épül, 
bejáratnál kerékpár tárolóval. 
A tervezett beruházás összköltsége bruttó 294 millió Ft. 
 
Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért  
(TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016) 
A projekt megvalósítására kijelölt akcióterület a belvárosban található Rekreációs 
övezeti akcióterület 
- Sportház építése  
 A Sporttelep továbbfejlesztése során megépítésre kerül egy kb. 500 m2-es 
sportház, amelyben megvalósulnak sportolási (ricochet pálya, kondicionáló terem) 
és rekreációs (fitnesz terem) tevékenységek. Az épületben helyet kapnak még 
öltözők, szertárak, büfé és egyéb kiszolgáló helyiségek a Városi Sportközpont 
zavartalan működése és működtetése érdekében. Az épület villamos energia 
igényét napelemes rendszer biztosítja.  

- Sporttelep egyéb fejlesztések 
 A sporttelepen kialakításra kerül még játszótér a gyermekek számára ütéscsillapító 
műanyag burkolattal és fa játszóelemekkel, továbbá gyalogos útrendszer épül a 
sporttelep bejáratától. A környezettudatosság jegyében fásítás és cserjetelepítés is 
tervezett, illetve köztéri bútorok, kerékpártárolók kihelyezése. A sporttelep 
bejáratánál az ingatlanon belül parkolóhelyek kerülnek kialakításra. 

- Főtérfejlesztés 
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 A projektben tervezett a zöldfelület és a burkolt felület arányának kiegyensúlyozása. 
A tér közepén található emlékmű talapzatát felhasználva vízarchitektúra kerül 
kiépítésre. Körülötte árnyékoló fák telepítése szükséges közterületi bútorokkal. A fő 
út felőli oldalon a domborzati adottságokhoz igazodó ülőtámfalak kerülnek 
kiépítésre. Az épület előtti teraszra felfuttatott növényzettel zöldfal jön létre, amely 
a tér hangulatát emeli és az épület tömegét tompítja. A buszpályaudvar felőli 
bekötő út felújításra kerül, mellyel egyidejűleg az épület felőli végén 9 db 
parkolóhely kerül kialakításra. 

- Malom árok déli részén tanösvény kialakítása 
 A Malomszög és Jázmin utca találkozásától kezdődő és a Bódva folyóig tartó Malom 
árok alkalmas egy tanösvény kialakítására. Szükséges munkálatok: a malomárok 
kitisztítása mederképzéssel és tereprendezéssel, az ökológiai folyosó és 
ökoszisztéma helyreállítása, valamint köztéri bútorok kihelyezése. A lakótelkek felől 
többszintes, part menti növényzet kialakítása tervezett. A tanösvény bejáratánál 
játszótér is létesül mozgásfejlesztő és egyensúlyozó eszközök elhelyezésével. 

 A tervezett beruházás összköltsége bruttó 440 millió Ft. 
 
Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése 
érdekében (TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022) 
A projekt megvalósítására kijelölt akcióterület a belvárosban található Rekreációs 
övezeti akcióterület. 
A kerékpárút fő irányai a TEKOMA Kft. betonelem gyártól indulva a Szentpéteri, Antal 
Gy., Dankó P., Borsodi, Miklós Gy., Finkei és Árpád utak mentén találhatóak. A 
kerékpárút párhuzamosan halad az állami tulajdonú utak mellett és részben érinti 
azok területét is.  
A kerékpár út műszaki kialakítására többféle megoldás került alkalmazásra, 
figyelembe véve a területi és műszaki adottságokat. Megvalósul a főúttól elválasztott 
2x1 sávos, a főút mellett két oldalon épített „koppenhágai” típusú megemelt 
kerékpársáv és a tervezési szabványokat figyelembe véve felfestett kerékpár sáv, 
kerékpár nyom (piktogram). 
A tervezett beruházás összköltsége bruttó 450 millió Ft. 
 
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének 
energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071) 
A beruházás tervezett helyszíne a Mátyás Óvoda és Bölcsőde egresi feladatellátási 
helye. 
Az épület homlokzati hőszigetelését, a külső nyílászárók energiatakarékos hőszigetelt 
üvegezésű nyílászárókra történő cseréjét, a zárófödém hőszigetelését, a fűtési 
rendszer korszerűsítése érdekében a gázkazán kondenzációs kazánra történő 
cseréjét, a melegvízellátás korszerűsítésére kazánról vezérelt melegvíztárolót,a 
melegvíz előállítás rásegítésére napkollektorok felszerelését, a radiátorokhoz 
termosztatikus radiátorszelepek beépítését, a villamos fogyasztók energiatakarékos 
üzeműre történő cseréjét, a villamos energia fogyasztás költségeinek a 
csökkentésére napelemek felszerelését tervezzük. Sor kerül az épület projektarányos 
akadálymentesítésére. 
A tervezett beruházás összköltsége bruttó 81 millió Ft. 
 
Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja 
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Edelényben (TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004) 
A beruházás tervezett helyszínei a városunkban található szegregátumok területe.  
-  Bányászklub felújítása 
 Az épület hasznos alapterülete 608 m2. A közösségi együttléteket szükség esetén 
mobil válaszfalakkal osztható színházterem és hangszigetelt hangverseny 
oktatóterem (gyakorlóterem) és kiegészítő helyiségei szolgálnak. Az emeleti kiállító 
terem, illetve a pincében elhelyezett műhely alkalmas kreatív készségfejlesztő 
foglalkozások és megtartására, alkotások bemutatására. 

 A földszinten mobil válaszfallal elválasztható oktató termek (3 db) és IKT terem 
létesül. Az épület tervezett alaprajzi elrendezése többfunkciós működtetést tesz 
lehetővé. 

 A tevékenységekhez természetesen betervezésre került nemenként elkülönített 
öltöző, mosdó és szociális egységek valamint teakonyha és takarítószertár is. Az 
épület minden fogyatékossági csoportra vonatkozóan teljes akadálymentesített lesz. 
Az energiahatékonyság jegyében megoldjuk az épület külső hőszigetelését, energia 
hatékony nyílászárók beépítését. Az épület energiaellátásában alternatív és 
megújuló energiaforrásokat alkalmazunk, egyrészről vegyes tüzelésű biomassza 
kazánt, másrészről a tetőre szerelt napkollektort és napelemet.  

- Lakófunkció erősítése 
 Az akcióterületen található önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakások 
felújítására kerül sor. A tervek szerint 10 darab lakás felújítására/átalakítására kerül 
sor.  

- Szociális szolgáltató iroda kialakítása 
 A tevékenység keretében az önkormányzat fenntartásában működő Edelényi 
Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja által végzett 
szociális- és gyermekjóléti alapfeladatok ellátásába kerülne bekapcsolásra az iroda 
az Egresi városrészben ügyfélszolgálati helyiségként, tanácsadási feladatok 
kiszolgálásával egybekötve. Kb. 60 m2-es minimális épületméret az, mely alkalmas 
lehet a tervezett helyiségek ellátására felújítással, szükség szerinti bővítéssel. 

- Közfoglalkoztatási iroda kialakítása 
 A projekt keretében kialakításra tervezünk egy, a közfoglalkoztatottak számára 
nyitva álló helyiséget az Egresen, amely központjaként szolgálna az akcióterületen 
élő közfoglalkoztatásba bevont lakók foglalkoztatás szervezésének. Az ingatlan a 
mindennapi munkavégzéshez szükséges eszközök tárolását, és raktározási 
feladatokat is szolgálna.  

- Közösségi kert kialakítása 
 A projekt keretében kialakításra tervezünk egy 1 ha területű közösségi kert 
létrehozását. Edelény Egres városrészén a szegregátum szomszédságában 
belterületi közút csatlkozásának biztosításával az Önkormányzat tulajdonában lévő 
678/69 hrsz-ú közterület művelésre előkészített és elkerített részén. 

 A területen a mindennapi megélhetéshez szükséges alapvető élelmiszerek 
(burgonya, hagyma, bab, kukorica, sárgarépa, petrezselyem, káposzta, karalábé, 
uborka stb.), valamint a szegregátum közterületeinek szépítésére felhasználandó 
dísznövények termesztésére kerülne sor. 

 
 
 A terület művelésében önkéntes alapon csatlakozhatnak majd a családok, minden 
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érintett részére biztosított lesz a csatlakozás lehetősége. Amennyiben a program 
sikeres lesz, a közösségi kert területe akár 4 ha-ig ig bővíthető lesz. 

 A termeléshez felhasználható gépek az önkormányzat, illetve a tulajdonában álló 
nonprofit kft.-n keresztül rendelkezésre állnak (traktor, tárgya, borona, eke), 
ugyanakkor a termeléshez szükséges alapvető eszközök (kézi szerszámok, egyéb 
eszközök) beszerzése a projekt keretében történne.  

- Sportpálya kialakítása 
 Az egresi városrészben jelenleg kizárólag egy elhagyatott füves terület áll az itt élők 
rendelkezésére, amely semmiféle kikapcsolódási lehetőséget nem biztosít számukra 
és a főút közelsége miatt balesetveszélyes is. A projekt keretében kialakításra 
tervezünk egy aszfalt borítású 20*40 méteres labdarúgó pályát, ami alkalmas lesz 
kézi-, illetve kosárlabdázásra is. 

- Játszótér és Streetwork out park kialakítása 
 Edelény egészére jellemző, hogy kevés kulturált szórakozást nyújtó intézmény 
található a településen. A tervek szerint egy homok borítású, 90 m2-es terület kerül 
kialakításra az Egresen található központi füves területen, illetve a kondicionáló park 
mellé egy játszótér kialakítását is tervezzük, ahol a kisebbeknek lehetőségük lesz 
hintázni, mászókázni, csúszdázni és homokozni. A fém elemek elhelyezésére 
homokos területen kerül sor. 

 A fejlesztések mellett a zöldterület képzésre is figyelemmel vagyunk, ennek 
érdekében pihenőpadokat és hulladékgyűjtő edényezett helyezünk ki. A 
tereprendezést követően virágosítás, fásítás is történik a komfortérzet javítása 
érdekében. 

- Illegális hulladéklerakó felszámolása 
 A projekt keretében a háztartási hulladék szabályozott és elszállításra alkalmas 
lerakása érdekében az egresi és belvárosi szegregátumban összesen 5 db 4m3 
űrtartalmú gyűjtőkonténer elhelyezése tervezett egyenként egy 15 m2 (3*5 m) 
beton térburkolat készülne, a lerakott hulladék szétszórás elleni védelmét agy acél 
oszlopokon beton térhálóval körbezárt, fedett tároló felépítmény biztosítaná. 

- Parkosítás és utcabútorok kihelyezése 
 Nagy problémát jelent, hogy az Egresi városrészén találhatóak olyan közösségi 
területek, amelyek tájsebet képeznek városunkban a sok illegálisan lerakott 
szeméttel, az elhanyagolt füves területeikkel. Ezen területeken tervezzük a 
zöldterületek növelését fásítással, cserjék és sövények telepítésével, virágok 
ültetésével, parkosítással. Emellett utcabútorok, virágládák, információs táblák 
kihelyezését is megvalósítanánk. 

- Térfigyelő kamerarendszer kialakítása 
 Az előzőekben ismertetett projektelemek indokolttá teszik az akcióterület térfigyelő 
kamerákkal történő felszerelését. Ezt indokolja továbbá a település 
közbiztonságának növelése, valamint a bűnmegelőzés erősítése is. A településrészre 
25 kamerával rendelkező rendszer kerül tervezésre, valamint kedvező elbírálás 
esetén kivitelezésre. 

 A tervezett beruházás összköltsége bruttó 429 millió Ft. 

 

 

Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi 
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felzárkóztatás elősegítésére (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006) 

A tervezett programok: 
A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek 

megteremtése céljából: közösségfejlesztést célzó programok; az érintett lakosság 
bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók; az akcióterület 
lakosságának társadalmi integrációját segítő programok; a tervezett fejlesztéseket 
elfogadtató programok; mediációs és antidiszkriminációs programok. 

B) Folyamatos szociális munka megteremtése: pénzügyi, családszervezési és 
életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás; problémák 
feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos 
felülvizsgálata; szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő 
tevékenysége; szociális munkások szupervíziója. 

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére: munkaerő-piaci beilleszkedést segítő 
programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése 
(kivéve foglalkoztatási programok); foglalkoztatók felkészítését célzó programok, 
az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése érdekében; 
közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolításának 
költségei és a kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei, amennyiben a 
termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnek 
értékesítésre. 

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre 
és oktatás fejlesztésére: családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, 
bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli 
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása; a gyerekek iskolai felzárkózását 
segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok. 

E) Törekvés az egészség fejlesztésére: egészségügyi programok (beleértve a 
prevenciós, mentálhigiénés programokat); hozzáférés biztosítása a preventív 
jellegű szolgáltatásokhoz. 

F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása: hatósági szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, 
tulajdonviszonyok tisztázása stb.); jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, 
önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, 
abban történő segítségnyújtás; közszolgáltatások elérésének logisztikai és 
kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás 
helybejutásának segítése, koordináció, stb.). 

G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok: bűnmegelőzés és 
közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok; helyi 
bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben 
a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek). 

 A tervezett projekt összköltsége bruttó 150 millió Ft. 
 
 
 
 
 
 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 
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Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP-6-7.4.1.1-16) Panzió 
fejlesztése 
A beruházás tervezett helyszíne az Edelény, István király útja 63. (70. hrsz.) alatti 
Panzió épülete. 
A korábban panzióként üzemelő épület energetikai korszerűsítésének megvalósítása, 
amelynek keretében az alábbi kivitelezési munkák elvégzésre kerül sor: 

• Az épület külső homlokzat felületeinek hőszigetelése, színező vakolása, az 
István király útja felőli homlokzaton belső oldali hőszigetelés és homlokzat 
festés. 

• Homlokzati nyílászárók hőszigetelt faanyagú nyílászárókra történő cseréje, a 
meglévő méterek betartásával 

• Padlásfödém hőszigetelése 
• Épületgépészeti helyiség létrehozása egy 7 m2 alapterületű szoba terhére a 

tornácról történő bejárat biztosításával. 
• Fűtési hálózat korszerűsítése gázkazán cserével, padlófűtéssel, melynek 

vonzataként a meglévő padló rétegrend elbontásra kerül, talajon fekvő 
hőszigetelés és új rétegrend kerül kiépítésre 

• Villamos hálózat cseréje, energiatakarékos fogyasztók felszerelésével 
• 4 db Solartechnika 205W típusú pilokristályos napelem elhelyezése tetőre, 

tartószerkezeti beavatkozás nélkül. 
A tervezett beruházás összköltsége bruttó 52,6 millió Ft. 

Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP-6-7.4.1.1-16) Művelődési 
központ fejlesztése 

A beruházás tervezett helyszíne az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely által üzemeltetett 3780. Edelény, Borsodi út 9. szám 
alatti (16/1. hrsz.) Művelődési Központ.  
A fejlesztés az épület látszó vasbeton tartószerkezeteinek állagmegóvására továbbá a 
környezet tér parkosítására, használati és látvány térelemek elhelyezésére irányul a 
következők szerint: 

- A terasz járófelületi rétegrendjének elbontása, új vízszigetelés készítése, a 
csapadékvíz mellvédfal vonalában történő összegyűjtése és elvezetése 

- A kevésbé korrodált vasbeton gerendák és pillérek felületének tisztítása 
- Az erősen korrodált felületek esetében a meglazult betontakarás eltávolítása, 

tisztítás, a felszínre került acélbetétek korrózióvédelme, az elszakadt kengyelek 
kiváltása 

- A terasz födém alsó síkjának védővakolása, dryvit rendszerű hőszigetelése. 
- lépcsőelemek cseréje. 
- zöldfelületek parkosítására, látvány- és használati térelemek elhelyezése 

A tervezett beruházás összköltsége bruttó 52,6 millió Ft. 

Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) Külterületi 
utak fejlesztése Edelény-Császtán 

A beruházás tervezett helyszínei Edelény Város Önkormányzatának tulajdonában 
lévő, önkormányzati tulajdonú, helyileg Császta-hegyen található külterületi utak. 
A projekt keretében az önkormányzati tulajdonú 5360, 5458, helyrajzi számú és az 
5361/5 hrsz-ú már meglévő földutak alépítményének és szilárd burkolatának 
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kialakítása tervezett összesen 1256,82 m hosszúságban. A tervezett aszfaltburkolatok 
mellett süllyesztett szegélyek épülnek előre gyártott elemekből. Tekintettel arra, hogy 
közvilágítás nincs kiépítve az érintett területen, a fényvisszaverő szegélykövek is 
beépítésre kerülnek, közlekedésbiztonsági fejlesztésként. A padkák a betonszegélyek 
mellett 20 cm vastag füvesített humuszterítéssel készülnek. 
Továbbá az 5509 hrsz-ú ingatlanon található földút stabilizálása is megvalósul 630 m 
hosszúságban. 
A tervezett beruházás összköltsége bruttó 126 millió Ft. 
 

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 
 

Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban 
(EFOP-1.4.2-16-2016-00012) 

A járási szintű projekt kidolgozása előkészítési szakaszában több alkalommal 
egyeztetéseket folytattunk a helyi szociális szolgáltató központ vezetőjével és 
szakembereivel, majd a járásban található további család-és gyermekjóléti 
központokkal. A végleges tevékenységlistába a következő projektelemek kerültek 
betervezésre:  
- Szociális térkép készítése   
- Ügyfélszolgálat kialakítása Edelény szegregátumában  
- Pszichológus foglalkoztatása a járásban 
- Több generációs közös csoportfoglalkozások 
- Adósságkezelési tanácsadás és tréning 
- Gyermeksegély Iroda létrehozása  
- Innovatív családi problémakezelésoktatási célú prevenciós kisfilmek készítésével 
- KALÁKA-mozgalom: mikroközösségi segítség a lakáshelyzet javítására   
- Krízisalap létrehozása  
- OPEN SPACE konferencia 
- Internetes hálózatépítés: belső, intranetes hálózat kiépítse. 

 
 

- Nyári napközis táborok és gyermektáborok megvalósítása  
- Családi nyaralások szervezése  
- Szakmaközi hálózati workshopok  
- Iskolai szakkörök  
- Magán vagy fejlesztőtanár általános iskolásoknak felzárkóztató nyílt órák 

tartásával.  
- Gazdasszonyképző tanfolyam hátrányos helyzetű nőknek 
- Ezermester műhely: háztartási eszközök, kisebb bútorok elkészítése hátrányos 

helyzetű férfiaknak 
- Szülői háztartásvezetési ismeretek: Gazdálkodási, pénzkezelési ismeret előadások, 

tanácsadások, családi gazdálkodás, életvezetési foglakozások 
- Családi és sportnapok 
- Bűnmegelőzési rendezvénysorozat  
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- Börtönlátogatások 
- Szabadtéri hétvégi sportprogramok megvalósítása 
- Gyárlátogatások 
- Munkaerőpiaci felkészítő tréningek 
- Önkéntes csoportszerveződés a gyermekszegénység ellen 
- Szakmai műhelyprogram: egy komplex mikrotérségi együttműködést ölel fel. 

Hasonlóan működik a jelzőrendszerhez, de annál sokkal szabadabb keretek közötti 
együttműködést biztosít.  

- Tréningek, szupervízió  
- Hálózatos együttműködést támogató programok megvalósítása a szakemberek 

számra  
- Szülői támogató csoport  létrehozása  
- Biztos kezdet motivációs foglalkozások szervezése 
A tervezett projekt összköltsége bruttó 500 millió Ft. 
 

Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az edelényi és 
borsodsziráki gyermekek kulturális és természeti értékek iránti 
fogékonyságának fejlesztéséért  
(EFOP-3.3.2-16-2016-00266) 

A Művelődési Központ szakmai irányítása mellett megvalósuló projektben a település 
óvodái, általános és középiskolái vesznek részt. 
 
Tervezett programokat a következő táblázatban foglaltuk össze:  

S. 
sz 

Intézmény 
neve 

2017 
I. félév 

2017 
II. félév 

2018 I. félév 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. 

Szent János 
Görögkat. 
Gimn.és 
SzKI 

K 
 

K 
T3 

K 
T3 
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Sz 

K 
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T1 
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T1 
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T1 
T2 
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SZ 

HSz 
 

HSz 
 

2. 
Szent Miklós 
Görögkat. 
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3. 
Borsodi 
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4. Bartók Béla 
ÁMK - - 

T2 
T1 
T2 

T1 
T2 

T1 
 - - - 

HSz 
 

T3 

HSz 
2 db 
T3 

HSz 
 

T3 
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K K K K K 

5. Mátyás 
Óvoda K K K K K - - - - - - - - Tó Tó Tó - 

6. Oltalom 
Óvoda - - - - - - - - Tó Tó Tó - K K K K K 

 
Jelmagyarázat 

- HSz: Helytörténeti havi szakkör 
- SSz: Sakk heti szakkör 
- T1: Témanap 1. 
- T2: Témanap 2. 
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- T3: Témanap 3. 
- Tó: Témanap óvodás 
- K: Kulturális órák 
- O: Olvasótábor 
- Sz: Színházlátogatás 
- GySz: Gyermekszínház ea 
- KLSz: Kalász László szavalóverseny 

 
A tervezett beruházás összköltsége bruttó 14,5 millió Ft. 
 

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM 
 

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. 
 

EGYÉB FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 

A Központi Főzőkonyha infrastrukturális fejlesztése 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 828 nm, amelynek felújítása szükséges kapcsolódó eszközbeszerzéssel.  
A tervezett beruházás becsült költségvetése bruttó 38 millió Ft, a megvalósulás és 
műszaki átadás 2017 végére várható. 
 
 
 
 
 
Élhetőbb Edelényért - prevenciós bűnmegelőzési intézkedések 
megvalósítása  
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A Belügyminisztérium nyílt pályázatot hirdetett „Bűnmegelőzési projektek 
megvalósítására” tárgyban, amelyhez kapcsolódóan az előkészítési munka és a 
pályázat benyújtása 2015-ben történt meg, a programok megvalósítására pedig 
2016-ban került sor. A projekt bruttó 11 millió Ft támogatásban részesült. 
Megvalósult elemek: 

• időskorúak áldozattá válását megelőző programok szervezése és lebonyolítása; 
• településszépítés;  
• Kültéri kondicionáló park kialakítása  
• iskolai prevenciós programok működtetése 
• bűnmegelőzési táborok szervezése  
• gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos oktatási segédlet készítése  
• Alapfokú búvároktatáson való részvétel biztosítása  
• Komplex sportnap szervezése  

 
GUL-15-D-2016-00012 „Emléktábla avatás az Edelényből elhurcolt 
hadifoglyok tiszteletére”: 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett „A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok 
és kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan. Önkormányzatunk 300 000,- Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült. 2016. április 28-án a Családsegítő 
Szolgálat épületén elhelyezett „málenkij robotra” elhurcolt edelényiek 
emléktáblájának avatása megtörtént.  
 
AMN-93/2016 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap:  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő 
környezetvédelmi kampányához csatlakozva szemléletformáláshoz kapcsolódó egyedi 
támogatási lehetőséget hirdetett. 65 millió forint vissza nem térítendő támogatással 
hozzá kívánt járulni a településeken szervezett Európai Mobilitási Hét, illetve 
Autómentes Nap megtartásához kapcsolódó tudás-élmény alapú programok, 
vetélkedők, versenyek szervezéséhez. 2016.09.16 – 2016.09.22-ig rendeztük meg 
Edelényben a Mobilitási Hetet, melyre Önkormányzatunk 350 000,- Ft támogatást 
nyert.  

 
ebr 306442 „Malom-árok helyreállítása, iszap és hordalék eltávolítása”:  

Edelény városban és a városon áthaladó Bódva-patak vízgyűjtő területén 2016. 
február 18-án és azt megelőzően illetve követően jelentős mennyiségű csapadék 
hullott le. A Bódva-patak és az Edelény belterület 10/2 hrsz-on fekvő Malom árok 
találkozásánál, a Móricz Zsigmond út végénél vízkárelhárítás vált szükségessé. A 
káreseményt 2016. február 25-én az ebr42 rendszerben bejelentettük. A bejelentést 
követően 2016. március 10-én a területileg illetékes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal és a Katasztrófavédelem munkatársai az előzetes helyszíni szemlét 
megtartották, és a jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a bejelentett esemény vis 
maiornak tekinthető. 
 
Önkormányzatunk vis maior pályázatát – a szükséges mellékletek csatolásával – a 
2016. február 25-ei bejelentést követő 40 napon belül nyújthatta be (2016. április 
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05.). Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így a helyreállítások elkészültek. 
 
ebr 276489 „Edelény, Nagy-császta hegyen vis maior káresemény 
helyreállítás keretében út építés és csapadékvíz elvezetés kialakítás”:  

Edelény városán 2015. augusztus 18-án (kedden) jelentős erősségű vihar vonult át, 
melyhez felhőszakadás társult. A felhőszakadás következtében az edelényi Nagy-
Császta szőlőhegyre - lakott külterület - jelentős mennyiségű eső zúdult, melynek 
következtében a szőlőhegyről lezúduló csapadék a közlekedés biztonságát 
veszélyeztető mértékben károsította a szőlőhegyre vezető önkormányzati tulajdonban 
lévő utakat, és vízelvezetőket. A felhőszakadás még augusztus 19-én is folytatódott. 
A káreseményt 2015. augusztus 24-én az ebr42 rendszerben bejelentettük. A 
bejelentést követően 2015. szeptember 9-én a területileg illetékes Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal és a Katasztrófavédelem munkatársai az előzetes 
helyszíni szemlét megtartották, és a jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a bejelentett 
esemény vis maiornak tekinthető. Önkormányzatunk vis maior pályázatát – a 
szükséges mellékletek csatolásával – a 2015. augusztus 24-ei bejelentést követő 40 
napon belül nyújthatta be (2015. október 3.). Pályázatunk kedvező elbírálásban 
részesült, így a helyreállítások elkészültek. 
 
Sportparkok kialakítása 

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programba került benyújtásra kültéri 
sportparkok (streetwork out pályák) kialakítására beruházási koncepció, amelynek 
köszönhetően a város 3 pontján alakítanánk ki sportolásra alkalmas területet. 
1. Városi Sporttelepen: a meglévő eszközpark továbbfejlesztésére kerülhetne sor.  
2. Borsodi városrészben a Béke út és Borsodi út kereszteződésében található, 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon alakítanánk ki egy további sportparkot. 
3. Mátyás király lakótelep mögötti zöld területen valósulhatna meg a harmadik 

beavatkozási terület a Mátyás király út – Lévay József út – Palóczy László út által 
határolt zöld területen. 

SPORTFEJLESZTÉSEK 

Városi Sporttelep bővítése 
Az elmúlt években folyamatosan új labdarúgó pályákkal és atlétikai sportolást 
lehetővé tevő elemekkel bővülő sporttelepen megvalósításra kerül a közvilágítás 
kiépítése. A munkálatok 2016 év végén megkezdődtek, melyek ez év tavaszán 
fejeződnek be. A területen 19 db közvilágítási lámpatest kerül kiépítésre földkábeles 
megtáplálásban. 
 
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 
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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 nyertes kivitelező az FK RASZTER-ÉP Kft. 2016. április 27-én megkezdte a 
kivitelezési munkát. A közműcsatlakozások kiépítése, biztosítása önkormányzati 
feladat. Az elektromos, gáz és ívó víz csatlakozási pontjai kiépítésre kerültek. Jelenleg 
a szennyvíz csatlakozási pontok, műtárgyak, átemelő építése van folyamatban. 
Az uszoda épület kivitelezésének befejezése és a próbaüzem megkezdése 2017 év 
tavaszán várható. 
Uszoda bekötőút és parkolók építése 
Megépítésre kerül az uszoda és a kapcsolódó általános iskola kiszolgálására szolgáló 
parkoló és bekötőút, térvilágítással, járdakapcsolatok biztosításával. A parkolóban 8 
db közvilágítási lámpatest kerül elhelyezésre a 32 db gépkocsi parkoló és 1 db 
autóbusz parkoló megvilágítására. 

2016-BAN ELŐKÉSZÍTETT NEM TÁMOGATOTT BERUHÁZÁSOK 

CSP-CSBM-16-25280 „Családbarát munkahely kialakítása Edelény Város 
Polgármesteri Hivatalában”:  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Lebonyolító) az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.), alapján nyílt pályázatot hirdetett Családbarát 
munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. A pályázat célja olyan 
családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi 
családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet 
összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek 
összehangolását. Pályázatunk forráshiány miatt nem részesült támogatásban.  
 
Erasmus+: A 2014-2020 közötti időszak uniós oktatási, képzési, ifjúságügyi és 
sportprogramja. Az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport jelentős mértékben 
hozzájárulhat a társadalmi-gazdasági változások, valamint az Európa előtt ebben az 
évtizedben álló fő kihívások kezeléséhez és a növekedésre, munkahelyteremtésre, 
méltányosságra és társadalmi befogadásra irányuló európai szakpolitikai 
menetrendek megvalósításához. “From X generation to Z generation. Culture, 
tradition and education in the past-present-future." elnevezésű projectünk fő 
célkitűzése lett volna a szűkebb környezetünk, lakóhelyünk történelmének, 
hagyományainak, oktatási rendszerének felkutatása, tanulmányozása az itt lakó s 
tanuló iskolás gyerekek kutatómunkája által. Saját kultúránk, történelmünk 
megismerése mellett a két ország Lengyelország és Magyarország hagyományainak 
összehasonlítására is sor került volna, azonban projektünk nem részesült 
támogatásban. 
 
 

FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN LÉVŐ MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK 

A korábbi években elnyert és megvalósított projektek esetén a fenntartási időszak 
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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. 

11. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0189 azonosító számú „Napelemes rendszer 
telepítése Edelény településen” című projekt 

12. KEOP-4.10.0/F/14-2014-0140 azonosító számú „Épületenergetikai 
fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Időskorúak 
Szociális Otthonában” című projekt 

13. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0189 azonosító számú „Napelemes rendszer 
telepítése Edelény településen” című projekt 

14. ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069 azonosító számú „Edelény város árvízi 
rekonstrukciója” című projekt 

EGYÉB, ÖNERŐBŐL MEGVALÓSÍTOTT BERUHÁZÁSOK 

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

- Császta ivóvízellátás tervezés előkészítő munkái, engedélyezési eljárás 
lebonyolításához az 5318 és 5360 helyrajzi számú ingatlanokat érintő 
telekalakítás rendezése  

- Mentőállomás pályázati forrásból történő korszerűsítéséhez kapcsolódóan az 
Önkormányzat által nyújtott kiegészítő pénzügyi fedezetből megvalósuló 
burkolat csere és villamos hálózat műszaki előkészítése, kivitelezői 
szerződések megkötése, műszaki ellenőrzése 

- Városi Uszoda létesítésével kapcsolatos telekalakítási eljárás lebonyolítása 
- Pályázatból megvalósult beruházások kivitelezése során garanciális körben 

felmerülő javítások fogadása, érvényesítése a kivitelezők felé, garanciális 
bejárások megszervezése, jegyzőkönyvezése 

- A Borsodi Közszolgáltató Kft által pályázati forrásból a Császtán megvalósított 
közösségi tér építési és használatbavételi engedélyezésének a lebonyolítása, 
kapcsolattartás a Kft-vel a megvalósítás során 

- A Borsodi Közszolgáltató Kft által pályázati forrásból megvalósításra tervezett 
damaki vágóhíd terveztetésében való közreműködés, kapcsolattartás, 
egyeztetés a tervezővel 

- A 2015-évben megvalósított Finkei Óvoda használatbavételi engedélyének 
beszerzésével kapcsolatos kérelmezői feladatok ellátása, közreműködés a 
szakhatósági engedélyek beszerzésében 

- Az Antal György út 42 és 58. szám alatt szociális bérlakások kialakításához 
megvásárolt ingatlanok birtokbavételében való közreműködés, mérőóra 
átírások rendezése, az átalakítás terveztetése 

- Az Edelény, Borsodi út 30 és 32. szám alatti lakóházak birtokbavételi 
eljárásában való közreműködés, mérőóra átírások, a bontás előkészítése, 
kivitelezési szerződés elkészítése 

- Az Edelény Borsodi út 2. szám alatti Állateledel Bolt és Húsbolt 
értékesíthetősége érdekében a társasház alapító okirat módosítás előkészítése, 
földhivatali átvezetés rendezése 

 
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) 

• 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 és Szent Miklós Görögkatolikus 
Gimnázium és Szakiskola fejlesztésével kapcsolatban a tulajdonos 
képviseletében szükséges hozzájáruló nyilatkozatok kiadása, kapcsolattartás az 
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intézménnyel a megvalósítás során) 
• A Miskolci Egyházmegyével az 1193/5 hrsz-ú ingatlanra kötött használati 

megállapodás módosítása, ennek vonzataként a szükséges változási vázrajz 
elkészíttetése, ingatlan-nyilvántartási átvezetése. 

• Önkormányzati vagyonra vonatkozó biztosítás megkötésében műszaki 
vonatkozású közreműködés 

• 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  
Településrendezési terv  

- A Miskolci Egyházmegye által pályázati forrásból megvalósításra tervezett 
fedett lovarda megvalósítása érdekében a Településrendezési Terv módosítás 
előkészítése, szerződéskötés a településtervezővel egyeztetés a vízügyi 
felügyeleti hatósággal, majd a végső 1193/5 hsrz ingatlant érintő telekalakítás 
előkészítő munkáinak elvégzése, a tervezővel való kapcsolattartás 

- Az iparterület fejlesztési pályázat megvalósításához a TRT áttekintése, a 
tervezett terület övezeti besorolásának a módosításához tervezői ajánlat és 
szerződés tervezet beszerzése 

 
III. Beszámoló a Pénzügyi Osztály munkájáról  

 

A közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztálya által ellátott feladatok az alábbi 
főbb csoportokba sorolhatóak. 

- Költségvetési, ehhez kapcsolódó állami támogatásigénylés, elszámolás, 
intézményfinanszírozás 

- Könyvvezetési, kötelezettségvállalási, pénzkezelési feladatok, analitikus 
nyilvántartások vezetése 

- Beszámolási és zárszámadási feladatok ellátása 
- Vagyongazdálkodási, adatszolgáltatási kötelezettségek 
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- Adóztatási feladatok ellátása. 
 
Előző felsorolásból jól látható, hogy az osztály által ellátott feladatok nagyon 
sokrétűek. A feladat ellátást nehezíti, hogy Edelény Önkormányzatán kívül Abod és 
Szakácsi községek, valamint hat nemzetiségi önkormányzat tervezési, beszámolási, 
gazdálkodási, adóztatási feladatait is el kell látnunk változatlan létszámmal. 
Az Önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok egyre inkább éltek és élnek a 
pályázati lehetőségekkel, egyre több és nagyobb létszámú közfoglalkoztatás 
lebonyolításával. Ezen feladatok jelentős többlet feladatot rónak az osztályra. A 
megnyugtató feladat ellátás érdekében szükséges lenne az osztály létszámának 
bővítése, de anyagi lehetőségeink ennek gátat szabnak. 
Munkánkat nehezítették továbbá az utóbbi években átélt intézményi átszervezések, 
intézmény fenntartási jogok, vagyon átadások (KLIK, GYEMSZI, Járási Hivatal, 
Görögkatolikus Exarchátus, ÉRV Zrt. stb.). Az új államháztartási számvitel bevezetése 
megfelelő program, és technikai háttér, képzés és tájékoztatás nélkül, mely pontosan 
akkor került bevezetésre, amikor jelentős fejlesztések folytak Edelényben.  
Előzőeken kívül főleg a nyugdíjazásból adódó nagymértékű fluktuációval is meg 
kellett birkóznunk. Az osztály pénzügyi-számvitel alkalmazottai szinte egy-két év alatt 
nyugdíjba vonultak melyet elsősorban belső átszervezésekkel, tovább tanulások 
ösztönzésével oldottunk meg. 2017-2018-as években további két személy 
nyugdíjazása várható, melyekre igyekszünk már most felkészülni, az utódok 
betaníttatásáról gondoskodni. 
Általánosságban a pénzügyi osztály által ellátott feladatok Edelény Város 
Önkormányzatának, Abod Község Önkormányzatának, Szakácsi Község 
Önkormányzatának, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalának, valamint hat 
kisebbségi önkormányzat költségvetés-tervezési, előirányzat módosítási, 
könyvvezetési, pénzkezelési, beszámolási, zárszámadási, adóztatási és 
vagyongazdálkodási feladatait öleli fel. 
Felügyeli az intézményi költségvetések összeállítását, azok módosítását, gondoskodik 
az intézmények finanszírozásáról, átveszi és ellenőrzi azok beszámolóit, illetve 
továbbítja a Magyar Államkincstár felé. 
Az osztály munkája szorosan kapcsolódik mind a városfejlesztés, városüzemeltetés, 
mind pedig az igazgatási osztály által ellátottakéhoz. 
Kicsit ha sarkosítani akarunk elmondhatjuk, valamennyi feladat ellátás előbb-utóbb 
kötelezettségvállalást, pénzügyi kiadást vagy bevételt jelent. 
Önkormányzatunk 2014. évtől az EPER Szakértői Integrált Pénzügyi Számviteli 
Rendszer program használatára tért át, az új államháztartási számvitel bevezetésével 
egyidejűleg. Az átállás nagyon keservesen zajlott, hiszen a „négyszeres˝ 
könyvvezetés mind az informatikai, mind a számviteli területen dolgozók részére 
nagy kihívást jelentett. Természetesen a gyakorlatban történő alkalmazás 
folyamatosan hozta elő a számviteli és informatikai háttér hibáit, hiányosságait, 
melyek a jogszabály, valamint a program folyamatos változtatását eredményezte. Az 
eltelt három év alatt folyamatosan csiszolódtak, finomítottak ezeken a feltételeken. 
Mára már gyakorlatilag majdnem tökéletesen működik, segítve ezzel 
munkavégzésünket. 
A központi adatszolgáltatás, beszámolók a Magyar Államkincstár által működtetett 
KGR rendszeren keresztül történik. A program használata továbbra is nehézkes, nem 
felel meg a kor igényeinek. Folyamatosan változtatják, egyre több ellenőrzési és 
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szűrési pontot építenek ki benne, melynek során a gyakorlatban előforduló összes 
esetre nem mindig gondolnak. 
2014. évtől az addigi negyedéves adatszolgáltatási kötelezettség helyett bevezetésre 
került a havi jelentési kötelezettség. A folyamatos tesztelések, újabb ellenőrzési 
pontok beiktatása, az állandó változások azt eredményezik, hogy a Kincstár szinte 
még jóvá sem hagyta az előző hónap beszámolóját, már a következőt kell leadnunk.  
A folyamatos módosítások azt eredményezik, hogy a beszámoló űrlapjai egyre 
később kerülnek közzétételre, az önkormányzatoknak pedig egyre kevesebb idő áll 
rendelkezésre a megfelelő adatszolgáltatásra.  
Jelen pillanatban a 2016. évi éves költségvetési beszámoló adatszolgáltatásnak, 
valamint a mérlegjelentésnek 2017. március 20-áig kell eleget tennünk, azonban az 
ehhez szükséges űrlapok, kitöltési útmutatók, és módosított mellékletek valószínűleg 
március 10-től lesznek elérhetőek maradéktalanul. 
2015. év végén bevezetésre került a hosszú évek óta tesztelt új KIRA illetmény-
számfejtő rendszer. Az átállás nem volt zökkenőmentes, folyamatosan fejlesztették. 
Sajnos jócskán adott még 2016. évben is többletmunkát a nem megfelelő működés, 
és nem megfelelő tájékoztatás, képzés miatt. 
Előzőekben leírtak után talán érthető, hogy a 2018. évtől bevezetésre kerülő 
úgynevezett ASP rendszer elé pesszimistán tekintünk, annál is inkább, mivel a 
tesztelésben résztvevő önkormányzatok nem igazán pozitív véleménnyel nyilatkoznak 
róla. A fejlesztésében résztvevők tájékoztatása szerint a hibák megszüntetése 
folyamatosan történik.  
Feltételezhetően ismételten nagyon nehéz évek elé fogunk nézni.  
 
Költségvetési feladatok, állami támogatások igénylése, elszámolása: 
 
Önkormányzatunk legjelentősebb bevételét az állami támogatások teszik ki. A 
mutatószámok felmérése már a költségvetési évet megelőző október hónapban 
megkezdődik. Az ellátotti létszám meghatározását, az elismerhető költségeket, az 
elvárt bevételeket a költségvetési törvény kiegészítő szabályai határozzák meg. 
Évközben 3 alkalommal módosíthatóak az előző évben leadott mutatószámok, 
melynek benyújtásáról osztályunk határidőben gondoskodott, az intézményektől 
bekért adatszolgáltatásokra is figyelemmel. 
A 2016. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során figyelemmel voltunk a 
várható állami támogatásokra, az Áht-ban, Ávr-ben előírt kötelezettségekre, a 
Képviselő-testület azon határozataira melyek az adott év gazdálkodását érintették, 
valamint a gazdasági programban meghatározott irányelvekre. Meghatározásra 
kerültek a költségvetési szervek részére a tervezési irányelvek. Kialakítottuk és 
valamennyi intézmény rendelkezésére bocsájtottuk a tervezéshez szükséges 
segédtáblákat. Számba vettük az állami támogatáson felül a várható saját 
bevételeket, adó és közhatalmi bevételeket, várható egyéb támogatásokat. 
Kiadások tervezésénél a szerződésekből adódó kötelezettségeket, támogatási 
pénzeszközök bevonásával megvalósuló beruházásokat, tervezett illetve folyamatban 
lévő fejlesztéseket.  
 
Személyi kiadások esetében az engedélyezett létszámot, fizetési kategóriákat, 
minimálbér és garantált bérminimum összegét. 
Dologi kiadások a testület által elfogadott nyersanyagnormák, a normatíva 
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igénylésénél meghatározott ellátotti létszám, megkötött szolgáltatási szerződések, és 
előző évek tapasztalati adataira hagyatkozva kerültek összeállításra. 
Felhalmozási jellegű kiadások esetében pedig az előzőekben már említetteken kívül a 
szabad fejlesztési források nyújtotta korláton belül kellett rangsorolni. 
Fentiek alapján kerültek összeállításra az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, 
valamint a költségvetési szervek által elkészített tervezetek első összegzései, és az 
intézmények által leadottak ellenőrzései. 
Többszöri átdolgozás során a legszükségesebb kiadásokat, és lehetőségeinket 
mindinkább összhangba kell hozni annak érdekében, hogy működőképességünket 
megőrizhessük lehetőség szerint úgy, hogy a lakosságot további terhekkel (adók 
kivetésével) ne sújtsuk.  
Előzőekben leírtakból jól látható, hogy 2016. évben is törekedtünk a felhalmozási és 
működési egyensúly megteremtésére. Több alszámla nyitásával is biztosítottuk azt, 
hogy fejlesztési források ne finanszírozzanak működést, és azok minnél jobban 
elkülöníthetővé váljanak. 
Az elkészült költségvetési rendelettervezetet az intézményvezetőkkel egyeztettük, ezt 
követően a bizottságok véleményezték, és így került a Képviselő-testület elé 
beterjesztésre, mely 3/2016.(II.11.) számon került elfogadásra. A rendelettervezet 
valamennyi Áht-ban és Ávr-ben meghatározott táblákat tartalmazza. A kötelező 
táblákon felül további kiegészítő mellékleteket készítve, és csatolva segítettük a 
testület döntését. 
Az elfogadott költségvetési rendeletből határidőre elkészült- és a Magyar 
Államkincstár felé benyújtásra került- az elemi költségvetés. (Önkormányzat, 
önkormányzati hivatal, Szakácsi, Abod Községi Önkormányzatok és hat nemzetiségi 
önkormányzat esetében is).  
Az intézményi elemi költségvetések felülvizsgálata megtörtént. 
Az elemi költségvetés a testület részére előterjesztettől jóval részletesebb, hiszen a 
költségnemeket és bevételeket abban már úgynevezett kormányfunkcióként is meg 
kell bontani, melynek egyre jelentősebb szerepe van az állami támogatások 
felhasználásával történő elszámolás során. 
(Itt jegyeznénk meg zárójelben, hogy nem egy esetben fordult elő, hogy egy-két év 
elteltével tájékoztatta az önkormányzatokat arról a Kincstár, hogy egyes cofogra mit 
lehet és mit nem elszámolni. Sajnos a kiadott NGM rendelet részletesen és jól 
értelmezhetően ezeket nem tartalmazza). 
A Képviselő-testület által elfogadott rendeletben a költségvetési szervek számára 
kötelezően betartandó előirányzatokról, valamint a költségvetés végrehajtására 
vonatkozó szabályokról tájékoztattuk a költségvetési szerveket. 
 
2016. évben Képviselő-testület egy 10 millió Ft összegű és egy 120 millió Ft összegű 
fejlesztési célú hitel felvételéről döntött. Tájékoztatási kötelezettségünknek 
határidőben eleget tettünk. A 120 millió Ft-os hitelfelvételhez a szükséges 
adatszolgáltatásokat teljesítettük, a kormányzati engedély megkéréséről 
gondoskodtunk. Előtte három különböző pénzintézettől kértünk be ajánlatot. 
Kormányzati hozzájárulást követően a kölcsönszerződést megkötöttük. Ezekről 
Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztattuk, így részletesebben nem szólunk róla. 
Könyvvezetési, pénzkezelési, finanszírozási feladatok 
 
A számviteli nyilvántartások vezetése során figyelemmel kell lennünk a számvitelről 
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szóló 2000. évi C. törvényben, és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. 
(I.11.) Kormányrendeletében meghatározott alapelvekre és előírásokra, valamint a 
68/2013(XII.29) NGM rendeletben meghatározott kormányzati funkciókra.  
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 a 
költségvetési, valamint a pénzügyi számvitel szerinti könyvvezetésünkben is 
megjelenik. (Tulajdonképpen kétszeres kettős könyvvezetést alkalmazunk). 
„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 10 pénztár 
vezetéséről gondoskodott 2016. 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. Ezen kívül a pénzkezelési szabályzatokban 
foglaltakra is figyelemmel kell lennünk. A szabályzatok folyamatos karbantartásáról 
gondoskodtunk, mely ennyi szervezetre, és állandó személyi változásra való 
tekintettel jelentős többletterhet ró az osztályra.  
 
Gazdasági események kontírozás, érvényesítés, és utalványozást követően az EPER 
rendszer alkalmazásával a megfelelő költségnemekre, bevételi jogcímekre, valamint 
kormányzati funkciókra kerültek elszámolásra. A korábbiakban már alkalmazott 
alszámlákon túl a fejlesztési kiadásokat „szervezeti egységekre is˝ bontjuk, annak 
érdekében, hogy egy szervezetre való szűréssel gyorsan és átláthatóan 
megjelenjenek az egyes beruházásokra és felújításokra fordított összegek illetve 
hozzájuk kapcsolódó támogatások. 
 
A Magyar Államkincstár Központosított Illetményszámfejtő Rendszerén keresztül 
gondoskodik a rendszeres kifizetések számfejtéséről. A kiutalásáról a pénzügyi 
osztály gondoskodik. A polgármesteri hivatal köztisztviselői részére meghatározott 
cafetéria (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya, iskolakezdési utalvány, egészségpénztári 
és nyugdíjpénztári juttatások) kifizetése, beosztása, megrendelése, lejelentése, 
nyilvántartás vezetése szintén az osztály feladatát képezik. 
Jubileumi jutalom számfejtéséről, egészségügyi hozzájárulások (szemüvegtérítés) 
kifizetéséről, lejelentéséről gondoskodtunk 2016. évben is. 
A munkába járást szolgáló bérlettel, teljes áru menetjeggyel, vagy gépkocsival 
történő költségelszámolással való meghatározott díj kifizetéséről havonta 
gondoskodtunk, arról jelentési kötelezettségünknek eleget tettünk. 
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Az engedélyezett illetményelőlegek kifizetésre és lejelentésre kerültek, 
nyilvántartásba vétele megtörtént. 
A főkönyvi könyvelés részére negyedévente hátralékos kimutatás készül. 
A pénzügyi osztály számfejti és utalja a képviselők kieső idejére járó illetményeket, 
az esetleges megbízási díjakat. 
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. 
Havi rendszerességgel eleget tesz a közfoglalkoztatottaknak járó bérek kifizetéséről 
(Edelény Városi Önkormányzat, Abod, Szakácsi, Cigány Nemzetiségi Önkormányzat). 
Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó visszaigényléseket (közfoglalkoztatottak 
munkabére, elszámolható dologi, beruházási költségek) minden hónap 15-ig 
elkészítette valamennyi önkormányzat esetén, azt továbbította a Munkaügyi Központ 
felé. 
A pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint kifizetette a beszerzésekre adott 
előlegeket, elvégzi azok elszámoltatását, nyilvántartást vezet róla. 
Gondoskodunk a temetési segélyek kifizetéséről. 
Gyógyszertárak részére kiadott előlegekkel történő elszámolást elvégeztük, újabb 
előlegek kiadásáról gondoskodtunk. 
A polgármesteri hivatal és az önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsik 
elszámolásait ellenőrzi. 
 
Kiállítja a munkáltatói- és jövedelemigazolásokat. Bírósági megkeresésekre 
tájékoztatást nyújt a köztisztviselők és a közfoglalkoztatottak jövedelméről. 
Nyilvántartást vezet a munkabér- és szerszámtartozásokról, negyedévente hátralékos 
kimutatást készít. 
Pénztárjelentést vezet  
Érvényesíti és kontírozza a gazdasági eseményeket, az EPER rendszer alkalmazásával 
rögzíti azokat. 
Értékcikkekről (értékpapír) nyilvántartását vezet. 
A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását vezeti: (pénztárjelentés, kiadási, 
bevételi pénztárbizonylat, menetlevél). 
Gondoskodtunk a határozattal megállapított szociális ellátások illetve települési 
támogatások kifizetéséről, utalásáról, illetve nyilvántartásáról. 
Osztályunk látja el az állami adóhatósággal kapcsolatos bevallási, befizetési 
kötelezettségeket. (ÁFA, Rehab, Cégautó adó stb).  
Adó- és értékbizonyítványok kiállítása.  
 
Beszámolási, zárszámadási kötelezettségek: 
 
2016. 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. 



63 

Megtörténtek a mérlegtételek értékelései, értékvesztések, értékcsökkenések 
elszámolásai, aktiválások, követelések felülvizsgálatai, behajthatatlan követelések 
leírásai. 
KGR rendszer többszöri módosítása következtében a végleges Kincstári jóváhagyás 
több hónapot csúszott. Ez pedig a napi munkavégzést nagyban hátráltatta. 
Költségvetési beszámolókkal egy időben elszámoltunk az előző évi támogatásokkal. 
Eleget teszünk a minden évben szigorodó, új elemeket tartalmazó költségvetési évet 
megelőző év felülvizsgálatának során bekért adatszolgáltatási kötelezettségnek is. 
Az Áht-ban meghatározottak szerinti tartalommal elkészítettük és Képviselő-testület 
elé terjesztettük a zárszámadási rendelettervezetet, melyben bemutatásra kerültek a 
pénzeszközök változásai, az adósságot keletkeztető ügyletek és lejáratai, a vagyon 
alakulását bemutató kimutatás is. 
 
Vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenységek: 
 
Ingatlanok adásvétel hasznosításának döntésre történő előkészítése, (értékbecslések 
megrendelése) 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, versenytárgyalási felhívások 
kifüggesztése a honlapon, és a Városi Televízióban történő megjelentetése 
Ingatlanvagyon-kataszter folyamatos vezetése. Az adásvételen túl az értéknövelő 
felújítások, beruházások, telekalakítások rögzítése, átvezetése, 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.  
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. 
 
Eszköznyilvántartással és leltározással kapcsolatos feladatok ellátása: 
Az önkormányzatok és a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonában, használatában 
lévő immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések és felszerelések, járművek 
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(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. 
 
Adóztatási feladatok ellátása: 
 
A pénzügyi osztály 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 gondoskodunk a nyomtatványoknak az Önkormányzat honlapjára történő 
feltöltéséről. 
2016. május 31. napjáig esedékes bevallások átvétele, ellenőrzése, nyilvántartásba 
vétele és feldolgozása az ÖNKADÓ programban. 
Évente két alkalommal számlaegyenleg értesítő kiküldése március 15., ill. szeptember 
15. napját megelőzően ( kb. 1400 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 (2016.évben 154 
esetben). 
Az adóbevallások alapján keletkezett túlfizetések figyelemmel kisérése, és azok 
jogossága esetén az adózó kérésére annak visszautalása, beszámítása. 
Méltányossági kérelmek (adó 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. 
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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. 
 
Talajterhelési díj: 
 
Adóztatási feladatok ellátása: bevallási nyomtatványok, tájékoztatók elkészítése, 
eljuttatása az adózókhoz, gondoskodás a nyomtatványoknak az önkormányzat 
honlapjára történő feltöltéséről, a bevallások átvétele, szükség esetén 
segítségnyújtás a kitöltésben, feldolgozás az ÖNKADÓ programban. 
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 2016. évben: 348 fő 
Edelény végrehajtás 2016. évben 94 adózónál kezdeményeztünk 
Abod adózók száma 2016. évben: 16 
Abod végrehajtás 2016. évben 2 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 
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 
- inkasszó 
- fizetési letiltás 
- foglalás 
- jelzálog bejegyzés 

Gépjárműadó bevétel megosztása, utalása havonta a Kincstár felé, illetve az 
önkormányzati főszámlára. 
Edelény 2016. évben adózók száma: 2458  
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Ügyiratszám: 3335 db 
Behajtási cselekményt 766 adózóval szemben kezdeményeztünk 
2016. augusztusban kiküldött értesítések száma: 4520 db 
Szakácsi adózók száma: 13 
Ügyiratszám: 18db 
Behajtási cselekményt 11 adózóval szemben kezdeményeztünk 
2016. augusztusban kiküldött értesítések száma: 71 db 
Abod adózók száma: 53 
Ügyiratszám: 78 db 
Behajtási cselekményt 16 adózóval szemben kezdeményeztünk 
2016. augusztusban kiküldött értesítések száma: 184 db 
 
Adók módjára behajtandó köztartozások:  
 
A szabálysértési eljárási költség, elővezetési költség szemétszállítási díj 2014.év 
előtti, közigazgatási bírság, munkaügyi bírság, állam által megelőlegezett 
gyermektartásdíj, igazgatási szolgáltatási díj, jogalap nélkül felvett családtámogatási 
ellátások hátralék, erdőgazdálkodási bírság, halvédelmi bírság, valamint minden 
olyan hátralék, melynek adók módjára történő behajtását jogszabály lehetővé teszi. 
2016. évben körülbelül 1000 db 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 pénzintézetektől, inkasszó benyújtása céljából. 
Foglalási jegyzőkönyvek felvétele, végrehajtási jogok bejegyzése, és jelzálogjogok 
törlése. 
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. 
 
Magánszemélyek kommunális adója: 
 
Abod község illetékességi területén került bevezetésre. Az éves összeg 2016. évben 
18000 Ft/év. 
A tulajdonosi körök felülvizsgálatát a Takarnet rendszer segítségével folyamatosan 
végezzük, aktualizáljuk. Új adózók esetében, személyi adatok törzsbe történő 
felvitele, határozatok kiadása. 
Tulajdonváltozás esetén történő határozat kiadása. 
Bevallási kötelezettséget elmulasztókat írásban szólítottuk fel. 2016. évben 145 db 
kivetési irat keletkezett, illetve 54 fő esetében kezdeményeztünk behajtási 
cselekményt. 2016. évben adózók száma 119 fő volt. 
Minden munkakör esetében a jogszabályok változásának figyelemmel kísérése, annak 
alkalmazása a munka során. Munkaköri leírások módosítása, aktualizálása. 
A gazdálkodással összefüggő szabályzatok aktualizálása: 
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- 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 

 
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, 
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17. Hagyatéki ügyek intézése, 
18. Névváltoztatási ügyek intézése, 
19. Népesség- és lakcím-nyilvántartási feladatok, 
20. Általános (első fokú) építéshatósági feladatok ellátása (45 településen). 
21. A fentiekhez kapcsolódó eljárási cselekmények/hiánypótlás, eljárás 

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

22. Szakácsi község vonatkozásában az önkormányzati, hatósági feladatok 
ellátása. Testületi üléssel előkészítése, rendelettervezetek, határozatok 
elkészítése, testületi jegyzőkönyvek elkészítése és továbbítása. 

 
A fenti felsorolásból is kitűnik, hogy az Osztály rendkívül sokrétű, mindenre kiterjedő 
feladatellátást végez. Ha azonban a korábban felsorolt tevékenységeket, annak 
jellegét figyelembe véve csoportosítjuk, azt mondhatjuk, hogy a feladatok három 
kategóriába sorolhatóak, úgymint: 
 

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

I. ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI FELADATOK 
 

Tárgykör Évek szerinti megosztás 
2014 2015 2016 

Közterület igénybevételének engedélyezése 28 17 14 
Birtokvédelmi ügyek 8 11 12 
Lakásigénylések száma 52 59 62 
Lakáskiutalások száma - 1 0 
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek ügye 
(kiutalások) 2 2  

Fakivágás engedélyezése 15 18 5 
Hatósági hirdetmények kifüggesztése 173 141/86 122/174 
Működési engedély kiadása a tárgyévben - 2 1 
Bejelentés – köteles kereskedelmi 
tevékenység a tárgyévben - 18 30 

Telephely engedély kiadása 0 3 2 
Telephely bejelentése 7 6 1 

 

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.  

A közterületek használatának jogszerűségét a közterület felügyelők folyamatosan 
ellenőrizték. A Képviselő – testület megalkotta 19/2016.(VII.14.) önkormányzati 
rendeletét, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 
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jogkövetkezményeiről, amely magába foglalja a közterületek engedély nélküli 
használata esetén a szankció lehetőségét, azonban ezzel nem éltünk, mert a 
felszólítás minden esetben elérte célját és az engedély nélküli használó vagy 
engedélyt kért, vagy a használatot megszüntette. 

Megszüntetésre került a Tóth Árpád út elején a hosszú évek óta megfigyelhető 
engedély nélküli közterület igénybevétel árusítás céljára. A problémát nem csak az 
okozta, hogy a területhez nem méltó árusítás történt (használt ruha, kopott cipő) 
hanem a közlekedést is akadályozza. 

Fokozott igény érkezett azonban a vendéglátó ipari előkert céljára történő 
igénybevételre. Több esetben előfordul, hogy a közterületet igényvevők pl. cirkusz 
esetén rendeletben megállapított díjat magasnak tartották. Korábbi rendelet 
módosítás már nem ad lehetőséget az igénybevételi díj csökkentésére akkor, ha az a 
város érdekét szolgálja. 

A birtokvédelmi ügyek 2016. 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 
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. Az értékelési 
időszakban egy esetben fordult elő az első fokú döntés ellen bírói út igénybe vétele, 
amely folyamatban van, bár a bírói utat a másod fokú helyben hagyó végzés ellen 
nyújtották be, de a bírósági döntés az első fokú döntésre is hatályos lesz. Egy 
ugyanazon ügyben végrehajtási bírságot kiszabó végzés ellen nyújtott be ugyan az a 
személy jogorvoslati kérelmet, melyek közül az egyiket a másodfokú szerv helyben 
hagyta, a második elbírálása pedig folyamatban van. 

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 5 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 
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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. 

A hatósági hirdetmény kifüggesztését a termőföldről szóló törvény, valamint az 
új Polgári Törvénykönyv alapján fennálló elővásárlási és elő haszonbérleti jog 
alapozza meg. Ennek megfelelően az Osztály végzi az ingatlanra vonatkozó 
elfogadott vételi, haszonbérleti ajánlat kifüggesztését és záradékolását. 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 
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 bejelentés köteles kereskedelmi 
egységek száma az értékelési időszakban jelentősen emelkedett. 

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 
2014 2015 2016 

Halálesetek anyakönyvezése 422 512 460 
Házasságkötések anyakönyvezése 31 43 47 
Teljes hat. apai elism. nyilatkozat 35 55 70 
Hagyatéki ügyek 256 308 298 
Névváltoztatási ügyek 13 18 12 
Állampolgársági ügyek 12 1 2 
Hatósági bizonyítványok 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 
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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 csökkenést mutat. 

A házasságkötések száma azonban nőtt még 2014-ban 31 házasságkötés 
anyakönyvezésére került sor, 2015-ben 43 házasságot kötöttek 2016-ben már 47-et. 

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. 

Eredményesen vezettük be azt a megoldást, hogy a Kazincbarcikai 1-es és 2-es 
Számú Közjegyző heti rendszerességgel szerdai napokon városunkban tartanak 
ügyfélfogadás, így az idős hozzátartozót megkímélik az utazás fáradalmaitól. 

A névváltoztatási ügyek száma csökkenést mutat, míg 2015-ben 18-an addig 
2016-ben 12-en terjesztettek elő kérelmet és valamennyi kérelem a válás után a 
leánykori név visszavételére irányult. 

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

A hatósági bizonyítványok kiadására nem került sor. 

II. SZOCIÁLPOLITIKAI ÜGYEK 

Az értékelési időszakban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény jelentős változása kapcsán teljes mértékben átalakult az 
önkormányzati segélyezési rendszer. Éppen ezért az esetszámokat a korábbi évekkel 
értelmetlen összehasonlítani. Az új szabályozás alapvető lényege, hogy az említett 
törvény tartalmaz segélyformákat, de teljes mértékben a helyi önkormányzat 
hatáskörébe utalja annak eldöntését, hogy az úgynevezett „települési támogatás” 
körében milyen támogatási formákat vezet be, illetőleg ehhez milyen feltételeket 
határoz meg. Ennek megfelelően rendeletalkotási kötelezettséget írt elő, melynek 
alapján a Képviselő – testület megalkotta a pénzbeli és természetbeni támogatások 
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 5/2016(II.11.) önkormányzati rendletét ( továbbiakban: Rendelet) 
A rendelet struktúráját figyelembe véve az osztály a döntésre hatáskörrel rendelkező 
számára előkészítette az ügyeseteket. A két nagy csoport közül kiemelkedő számban 
fordult elő a rendkívüli települési támogatás. E támogatási forma 
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megállapítására elsősorban a váratlan élethelyzet bekövetkezése esetén, vagy 
olyankor került sor ha a kérelmező önhibáján kívül a téli tüzelőt nem tudta 
biztosítani. A váratlan események körében az utóbbi időben nő a daganatos 
betegségek miatti anyagi nehézség, amiben a kérelmezők segítséget várnak. A 
települési támogatás körében az osztály szintén előkészítette a döntéshozónak a 
létfenntartási gondok enyhítése lakhatási támogatás (fűtési támogatás, lakbér 
hozzájárulás, közüzemi díj támogatás) egészségügyi  állapot megőrzését jelentő 
szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulás, elhunyt személy 
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás, a gyermek családban történő 
gondozásának költségeihez való hozzájárulás (tanszer és tankönyv ellátás 
támogatása, gyermek étkezési támogatása, táborozási, nyaralási költségek) ápolási 
támogatás, időskorúak egyszeri természetbeni támogatása. Az értékelési időszakban 
december 31. napjáig 2086 fő töltötte be 62. életévét, akik egyenként 3.000 Ft 
értékű Erzsébet utalványban részesültek. Jelentős (140 fő) olyan gyermek kapott 
támogatást, aki életvitelszerűen a városban él és a Szent János Görögkatolikus 
Gimnázium tanulója.  
2016 évben is valamennyi olyan gyermek részére, aki halmozottan hátrányos 
helyzetű, vagy a hátrányos helyzetű a téli, őszi, tavaszi, nyári szünidő teljes 
időszakára megszerveztük a napi egyszeri meleg étkezést. Ennek megfelelően a 
tavaszi szünetben 301, a nyári szünetben 384, az őszi szünetben 403, és a téli 
szünetben 484 gyermek kapott ellátást.  
Közreműködtünk a „Minden Gyermek Lakjon Jól” alapítvány munkájában és a 
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 0-3 éves korú gyermekek 
részére havi egy alkalommal az alapítvány által biztosított élelmiszer csomagot 
juttatunk el. A szociális feladatellátás hatásköri szabályozását nagy mértékben 
befolyásolta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló CXL. törvény által bevezetett új eljárási forma, az ún. „sommás eljárás”, 
melynek alapján a kérelem benyújtását követő 8 napon belül – ha minden adat 
rendelkezésre áll – döntést kell hozni. Ha pedig a meglévő adatok döntéshozatalra 
nem alkalmasak ún. „függő hatályú” döntést kell hozni, vagyis az elintézési határidő 
a hiánypótlás teljesítéséig szünetel. E szabály megtartása érdekében a hatásköri 
szabályozás úgy lett megállapítva, hogy azokban az ügyekben, ahol jelentős számú 
kérelem érkezik be a döntést hozó egy személy, így a döntések hatékonyan és 
időben meghozhatóak.  
 
Konkrétan ez az alábbiakat jelenti: 
 

Polgármesteri hatáskörök 
 

• rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható ellátásokkal kapcsolatban, 
• a települési támogatás keretében nyújtható az egészségi állapot megőrzését 

jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulással, és az elhunyt 
személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulással kapcsolatos 
ügyekben 

• közköltséges temetés elrendeléséről, költségek megtérítése alóli mentesítés 
• a települési támogatás keretében nyújtható létfenntartási gondok enyhítésével 

kapcsolatban 
• a települési támogatás keretében nyújtható a gyermekek családban történő 
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gondozásának költségeihez való hozzájárulás támogatás körébe tartozó a 
tanköteles gyermekek, tanszer, tankönyv ellátásának támogatására, a gyermek 
étkezési támogatására, a gyermek köznevelési intézmény, sportegyesület 
javaslatára a táborozási-nyaralási költségekre, 

• az időskorúak egyszeri természetbeni támogatásra vonatkozóan 
 
 

 Fő Eset Fő Eset Polgármester 
 Megállapítás Elutasítás 

1.  Rendkívüli 
települési 
támogatás 
Ebből:  
- rendkívüli 

élethelyzet 
- téli tüzelő 

beszerzése 

553 
 
 

572 
 
 

46 
 

526 

  

2.  Létfenntartási 
támogatás 

993 1525 412 545 

3.  Egészségi állapot 
megőrzése 

92 159 12 12 

4.  Elhunyt 
eltemetési 
költségeihez való 
hozzájárulás 

49 49 5 5 

5.  Iskoláztatási 
támogatás 
Ebből:  
- tankönyv, 

tanszer 
- étkezés 
- külön óradíj 

26 
 
 
 
 
 
 

27 
 
 

20 
 
6 
1 

4 
 
 
4 
 

4 
 
 
4 
 

6.  Közköltséges 
temetés 

9 9   

 
Jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek 

• települési támogatás körében biztosítható lakhatási támogatás 
o fűtési támogatás 
o lakbér hozzájárulás 
o közüzemi díj támogatás 
 

 
 Megállapítás Elutasítás Jegyzői 
 Fő Eset Fő Eset  

1. Lakhatási 
támogatás 
Ebből: -fűtési 

támogatás 

335 
 

22 
 

335 
 

22 
 

68 
 
 
 

68 
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- lakbér 
hozzájárulás 

- közüzemi 
díjtámogatás 

14 
 

299 

14 
 

299 

 
 

68 

 
 

68 

 
Humánpolitikai bizottság hatáskörébe tartozó ügyek 

 
 Megállapítás Elutasítás Humánpolitikai 

Bizottság 
 Fő Eset Fő Eset  
1.  Szociális 

ösztöndíj 
támogatás 

140 140 - -  

 
A korábbiakban vázolt szociálpolitikai támogatásokat, azok előkészítését döntés 
szerinti megállapítását az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat elvégeztük 
Abod és Szakácsi vonatkozásában is. Ugyancsak a két Községre vonatkozóan elláttuk 
a tüzelő támogatás megállapításával, kiosztásával és az elszámolással kapcsolatos 
teendőket, és megszerveztük a nyári étkeztetést. 
 
Szakácsi Község vonatkozásában előkészítettük és elkészítettük a Képviselő – testület 
elé kerülő előterjesztéseket, illetőleg rendelet tervezeteket, a testületi ülésekkel 
kapcsolatos jegyzőkönyveket. Végeztük a jegyzőkönyvek, a határozatok kivonatának 
és az önkormányzati rendeleteknek a nyilvántartását. 
 

III. ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYEK 

Tárgykör Évek szerinti megosztás 
2014 2015 2016 

Építési engedély kiadása 66 46 78 
Bontási engedélyekkel kapcs.elj. - - - 
Használatbavételi eng. elj. 14 40 12 
Használatbavétel tudomásulvételi eljárás 27 20 15 
Fennmaradási eng. eljárás 2 3 2 
Szakhatóságként való közreműk. 39 29 33 

Hatósági bizonyítványok száma 32 7 38 
Egyéb eljárások – iktatott ügyek 195 69 51 
Egyéb végzések 346 463 464 
Értesítés eljárás megindítása függő 
hatályú határozat 

58 52 87 

Hatósági szolgáltatás 6 13 64 
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 
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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 
ÉTDR-t rutinosan használjuk.   
 
A leggyakrabban előforduló építéshatósági eljárások: 

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

 
Az ügyfél kérelmére elektronikusan, vagy papír alapon építésügyi hatósági 
szolgáltatást nyújtunk ennek száma 2016 évben jelentősen nőtt. Nőtt továbbá a NAV 
által továbbított belföldi jogsegély kérelmek száma melyet teljesítünk.  
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. (pl. útügyi, hálózatfejlesztési, telekalakítási eljárásokban) 
Munkánkat az ügyfelek megfelelő tájékoztatásával, az ÉTDR rendszer és az E-napló 
(elektronikus építési napló) használatával végezzük. 
 

V. Beszámoló a Kistérségi Hivatal munkájáról  
 
2016. december 15. napján a Képviselő-testület a 179/2016.(XII.15.) 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 
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mindennapi tevékenységünkről, és a városért végzett munkánkról. 

 

Edelény, 2017. március 17. 

 

 

Dr. Vártás József 
jegyző 

 
 
 
6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének 
elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsemkó János alpolgármester - a polgármester távollétében – a az előterjesztést  
vitára bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
  
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy az Áht. által előírt belső ellenőrzést 
hasznosnak tart, mert az ellenőrzés során mindig kijönnek azok a mindennapi életben 
aprónak tűnő, de egyébként nagyon fontos és hasznos dolog, amelyeket helyre kell 
tenni menetközben. A abodi önkormányzat ellenőrzéséhez is kapcsolódóan is hasznos 
tapasztalatokat gyűjtöttek, ezek inkább adminisztratív és technikai jellegű dolgok, amit 
helyre fognak tenni. Olyan szabálysértést, vagy jogszabálysértést nem tártak fel sem 
Abod, sem Edelény tekintetében, amely intézkedésre adott volna okot, nem úgy, mint 
Szakácsi esetében, ahol sokféle típusú probléma van, gyakorlatilag polgármester úr nem 
hajlandó menetlevélen teljesítést igazolni, a menetlevél szerinti útvonalon nem szereplő 
helyen történt tankolás, eltűnik 250 tyúk, amit közmunkával beszereztek, a 250 tyúk 
nem tojik csak 600 db tojást egy év alatt. Tehát rengetek problémával terheltek, és az a 
baj, hogy ellenőrizhetetlen, követhetetlen, nehézkesen működik minden Szakácsiban, 
amellett, hogy szétverik a hivatalt, tönkretesznek mindent és óriási feszültség van a 
faluban. Nem is látja a megoldást rá. Össze van kötve velük az életük, ami Abodra is 
kihat, mert sok energiát kell rájuk szentelni. 
 
Zsemkó János alpolgármester - a polgármester távollétében -  mivel kérdés, vélemény 
nem volt – az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
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   ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                        28/2017.(V.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési 
jelentését a határozat mellékleteként  e l f o g a d j a. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melléklet a 28/2017.(V.31.) határozathoz 
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EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

 
 
 
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS  
 

2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette:        Jóváhagyta: 
 
Edelény, 2017. február 15.      Edelény, 2017.05.23.  
 
 
 
 
Pachmanné Tóth Anita              Dr. Vártás József 
belső ellenőrzési vezető               jegyző



79 

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, 2016. évtől a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. is a Közös 
Hivatalon keresztül látja el a belső ellenőrzési feladatokat, melyek közül az elsőként 
említett szervezet 2015. 12. 31-én megszűnt.  
 
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 2016. 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 2016. 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, 2016. évtől a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél is a Közös Hivatalon keresztül történik a belső 
ellenőrzési feladatok ellátása, melyek közül az elsőként említett szervezet 2016. 
évben megszűnt.  

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 2016. 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 2016. évi belső ellenőrzési terv tervezetét.  
 
A 2016. évi belső ellenőrzési tervezésnél a következő prioritások kerültek 
meghatározásra:   

- a folyamatok alapvető szabályozottságának, a gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok szabályszerűségének biztosítása, 

- a 2015. évi fluktuáció miatt a helyes gyakorlat kialakításának ellenőrzése a 
pénz- és értékkezelés, valamint a kötelezettségvállalások kezelésének 
területén, 

- a korábbi negatív ellenőrzési tapasztalatok csökkentése a mind létszámban, 
mind összegileg nagymértéket öltő közfoglalkoztatási programok területén, 

- a céljellegű támogatások felhasználásának, elszámolásának ellenőrzése, 
- továbbra is kiemelt prioritást kapott a korábbi belső ellenőrzések során feltárt 

hiányosságok megszüntetése érdekében készített intézkedési tervek 
végrehajtásának utóellenőrzése, a javaslatok hasznosulásának kontrollja. 
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Az azonosított kockázati tényezők alapján elvégzett kockázatelemzés során a magas, 
illetve közepes kockázatú folyamatok kerültek a 2016. évi ellenőrzési tervbe. 
 
A 2016. évi belső ellenőrzési munkatervet Edelény Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 160/2015. (XI. 26.) sz. határozatával, Abod Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 66/2015. (XI. 19.) sz. határozatával, Szakácsi Község 
Önkormányzata a 83/2015 (XII. 16.) sz. határozatával fogadta el. 
 

Kimutatás a 2016. évben végzett ellenőrzésekről 
 

 
Tárgy 

 
Ellenőrzött szervezet 

Cél Módszer 

1. A pénzkezelés és a 
kötelezettségvállalások 
kezelésének ellenőrzése 
 
Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 

A pénzkezelés és a 
kötelezettségvállalás kezelés, 
nyilvántartás megfelelő 
szabályozottságának biztosítása, 
a hatályos jogszabályok, belső 
szabályzatok előírásainak 
érvényre juttatása 
A kötelezettség vállalás rendje 
érvényesül-e 
A kötelezettségvállalás 
nyilvántartása biztosítja-e a 
kötelezettségvállalások 
alakulásának nyomon követését 
Annak megállapítása, hogy a 
közpénzek felhasználása 
megfelelően történt-e, a 
szabályszerű gazdálkodás 
érvényesült-e 

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

2. A pénzkezelés és a 
kötelezettségvállalások 
kezelésének ellenőrzése  
 
Edelényi Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 

A pénzkezelés és a 
kötelezettségvállalás kezelés, 
nyilvántartás megfelelő 
szabályozottságának biztosítása, 
a hatályos jogszabályok, belső 
szabályzatok előírásainak 
érvényre juttatása 
A kötelezettség vállalás rendje 
érvényesül-e 
A kötelezettségvállalás 
nyilvántartása biztosítja-e a 
kötelezettségvállalások 
alakulásának nyomon követését 
Annak megállapítása, hogy a 
közpénzek felhasználása 
megfelelően történt-e, a 
szabályszerű gazdálkodás 
érvényesült-e 

A pénzkezeléshez 
kapcsolódó szabályzatok 
elemzése, értékelése, 
a bizonylatok, 
nyilvántartások, 
elszámolások 
szúrópróbaszerű, 
szükség esetén tételes 
ellenőrzése 
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3. A pénzkezelés és 
kötelezettségvállalások 
kezelésének ellenőrzése  
 
Edelényi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat 

A pénzkezelés és a 
kötelezettségvállalás kezelés, 
nyilvántartás megfelelő 
szabályozottságának biztosítása, 
a hatályos jogszabályok, belső 
szabályzatok előírásainak 
érvényre juttatása 
A kötelezettség vállalás rendje 
érvényesül-e 
A kötelezettségvállalás 
nyilvántartása biztosítja-e a 
kötelezettségvállalások 
alakulásának nyomon követését 
Annak megállapítása, hogy a 
közpénzek felhasználása 
megfelelően történt-e, a 
szabályszerű gazdálkodás 
érvényesült-e 

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

4. A pénzügyi-gazdálkodási 
folyamatok 
szabályozottságának 
ellenőrzése 
 
Edelényi Művelődési 
Központ, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely 

A szabályszerű gazdálkodás 
biztosítása a jogszabályi 
előírásoknak  
megfelelő szabályzatok útján 

A szabályzatok elemzése, 
értékelése 

5. A 2015. évi 
közfoglalkoztatási 
programok ellenőrzése 
 
Edelényi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat 

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 

6. A 2015. évi 
közfoglalkoztatási 
programok ellenőrzése 
 
Abod Község 
Önkormányzata 

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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7. A pénzkezelés és 
kötelezettségvállalások 
kezelésének ellenőrzése 
 
Szakácsi Község 
Önkormányzata  

A pénzkezelés és a 
kötelezettségvállalás kezelés, 
nyilvántartás megfelelő 
szabályozottságának biztosítása, 
a hatályos jogszabályok, belső 
szabályzatok előírásainak 
érvényre juttatása 
A kötelezettség vállalás rendje 
érvényesül-e 
A kötelezettségvállalás 
nyilvántartása biztosítja-e a 
kötelezettségvállalások 
alakulásának nyomon követését 
Annak megállapítása, hogy a 
közpénzek felhasználása 
megfelelően történt-e, a 
szabályszerű gazdálkodás 
érvényesült-e 

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

8. A céljellegű támogatások 
ellenőrzése 
 
Edelény Város 
Önkormányzata  

A közpénzek megfelelő, 
szabályszerű felhasználása 

A bizonylatok, 
dokumentumok, 
nyilvántartások tételes 
vizsgálata 

9. A 1/2015. számú 
ellenőrzés utóellenőrzése 
 
Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 

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

A szabályzatok, 
bizonylatok, elszámolások 
szúrópróbaszerű vizsgálata 

 
 
A 2016. évi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések mindegyike végrehajtásra 
került, azonban a 6/2016., 7/2016. és 8/2016. számú ellenőrzések jelentései csak 
2017. évben kerültek véglegesítésre.  
 
A 2015. évről 2016. évre áthúzódott ellenőrzések jelentéseinek realizálása során 
véleményeltérés nem merült fel, a 2015. évi éves ellenőrzési jelentésben szereplő 
megállapítások és javaslatok kerültek véglegesítésre. 
  
A tárgyévben soron kívüli ellenőrzés lefolytatására nem került sor. 
 
Az ellenőrzések végrehajtása során a tervhez képest időbeli csúszások voltak, 
melynek oka az előző évekhez hasonlóan a munkatársak leterheltsége, a belső 
ellenőr részéről pedig a gyermekvállalás volt. A csúszások több esetben nem a 
helyszíni ellenőrzést érintették, hanem az ellenőrzési jelentés megírását, illetve az 
érintettek részéről történő véleményezést. 
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Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2016. évben terv szerint összesen 9 db 
ellenőrzés, 80 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 2017. évi belső ellenőrzési tervet, mely valamennyi 
szervezetre vonatkozóan összevontan készült el.  

A belső ellenőrzés követte a kézikönyvben, az irat- és jelentésmintákban előírtakat. A 
lefolytatott ellenőrzésekről készült jelentések összhangban voltak az ellenőrzési 
programokban foglaltakkal, teljesítették az ellenőrzés célját. Tartalmát tekintve 
megfeleltek a Bkr. 39. §-ában foglaltaknak. A jelentésekben tett megállapítások 
megfelelően alátámasztottak voltak, az ellenőrzöttekkel a tervezetek egyeztetése 
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 2016. évi ellenőrzések során olyan cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem 
került feltárásra, melynek következtében büntető, szabálysértési, kártérítési vagy 
fegyelmi eljárás megindítását kellett volna kezdeményezni. 

A 2015. évi ellenőrzések során Szakácsi Község Önkormányzatánál a falugondnoki 
gépjármű üzemeltetésével kapcsolatosan indított büntető eljárást a nyomozóhatóság 
2016. októberben megszüntette, mivel a nyomozás adatai alapján nem volt 
megállapítható a bűncselekmény elkövetése és az eljárás folytatásától sem volt 
várható eredmény.  

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. 
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A 2016. 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 4,81-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, 2016. évben pedig az Uniós támogatások 
ellenőrzése 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 2016. évben is eleget tett. 

A belső ellenőr a szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezett. 

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

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

A belső ellenőr a tevékenysége során független, külső befolyástól mentes, pártatlan 
és tárgyilagos volt. A tervezés, végrehajtás és a módszerek kiválasztása során 
önállóan járt el. 

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek 

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

A belső ellenőr Bkr. 25. §-ában rögzített jogosultságait korlátozó vagy akadályozó 
tényező nem merült fel. Az ellenőrzöttek a szükséges információkat, adatokat, 
bizonylatokat rendelkezésre bocsátották, az ellenőrzések végrehajtását, haladását 
segítették.  

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 

A tevékenység ellátása során több akadályozó tényező is felmerült, mely a terv 
időbeli végrehajtásának elhúzódását eredményezte.  
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál a 2015. évben végbemenő fluktuáció 
még 2016. évben is éreztette hatását, mivel a feladatokat át kellett csoportosítani, s 
az új dolgozókat be kellett tanítani. A folyamatos jogszabályi és személyi változások a 
szabályzatok folyamatos átdolgozását, aktualizálást igényelte, mely szintén 
időigényes volt. A dolgozók leterheltsége az ellenőrzési jelentés-tervezetek 
véleményezésének elhúzódását eredményezte. 
Abod Község Önkormányzatánál a 2015. évi közfoglalkoztatási programok 
ellenőrzését nagyon megnehezítette, hogy az iratok rendezetlenül, több dossziéba 
lefűzve, sok másolati és munkapéldánnyal összekeveredve álltak rendelkezésre, mely 
az ellenőrzés elhúzódását eredményezte. 
Edelény Város Önkormányzatánál a céljellegű támogatások ellenőrzésének 
elhúzódását eredményezte, hogy a támogatott szervezetek nem minden esetben 
határidőben tettek eleget az elszámolási kötelezettségnek és a beszámolókat az 
ellenőrzés során kellett bekérni. 

A belső ellenőr részéről az ellenőrzési jelentések elkészülésének, realizálásnak 
elhúzódását a gyermekvállalással kapcsolatos feladatok okozták.  
 

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, illetve az ellenőrzések lezárásával átadott a 
jegyző részére megőrzésre. A külső ellenőrzések nyilvántartásáról az önkormányzatok 
és a költségvetési szervek gondoskodnak. Az ehhez kapcsolatos nyilvántartásmintát a 
belső ellenőr rendelkezésre bocsátotta.  
Az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok biztonságos 
tárolásáról az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal iktatórendszerében 
gondoskodtak, a belső ellenőrzési vezetőnél maradó dokumentumok biztonságos 
tárolása is megvalósult. 

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál, társult önkormányzatainál, 
társulásoknál és az irányított költségvetési szerveknél a belső ellenőrzési tevékenység 
a jelenlegi formában, külső szolgáltató igénybevételével megoldott.  
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Az ellenőrzési jelentés-tervezetek egyeztetése néhány esetben a tervezettnél 
hosszabb időt vett igénybe, illetve az intézkedési tervek elkészítésére előírt határidők 
néhány esetben nem kerültek betartásra, melynek okai az akadályozó tényezőknél 
ismertetésre kerültek.  
A jövőben javasolt a jelentések véglegesítésére szánt időt rövidíteni, továbbá az 
intézkedési tervekre vonatkozóan előírt határidőket betartani. 
A külső kapacitás által biztosított függetlenség és a jegyzőnek történő beszámolás 
biztosította a javaslatok hasznosítását a vezetői intézkedések által.  
A korábbi évek tapasztalatai alapján továbbra nagy figyelmet szükséges fordítani az 
intézkedések végrehajtásával kapcsolatos visszacsatolásra, valamint javasolt a még 
nem vagy már régen ellenőrzött területeken az ellenőrzések számát növelni. 

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása 
 
2016. évben a vezetés részéről nem történt külön felkérés tanácsadó tevékenység 
végzésére, azonban az ellenőrzések végrehajtása során a belső ellenőr tanácsokkal 
látta el az ellenőrzötteket, melyek többnyire az ellenőrzési jelentésekben javaslatok 
formájában is megfogalmazásra kerültek. 
 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési 
tapasztalatok alapján 

 

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében 
tett fontosabb javaslatok 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutató szerint ebben a pontban a 
„kiemelt” kategóriába tartozó megállapításokat, következtetéseket és a 
következtetések nyomán megfogalmazott javaslatokat, valamint az egyéb 
kontrollrendszert érintő jelentős javaslatokat kell részletezni, azonban az egyes 
ellenőrzésekről alkotott reális kép érdekében nem csak a „kiemelt” kategóriába 
tartozó megállapítások, hanem valamennyi ismertetésre kerül. Ezáltal jobban 
érvényesül az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony 
elősegítése, valamint a nyilvánosság megteremtése a választópolgárok számára. A 
beszámoló megtárgyalása lehetőséget ad az önkormányzatok és társulások, valamint 
a hozzájuk tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak összegzésére, 
értékelésére. 
 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál a pénzkezelés és a 

kötelezettségvállalások kezelésének ellenőrzése 
 
Megállapítások: 
 
• A vizsgált időszakban két Pénzkezelési Szabályzat ellenőrzése vált szükségessé, 

melyeket a jegyző hagyott jóvá. A szabályzatban foglaltak megismerését az 
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érintettek aláírásukkal igazolták. Rendelkeztek a készpénzben és bankszámlán 
történő pénzkezelés rendjéről.  

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

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

• Meghatározták a pénztárellenőri feladatokat, a helyettesítő személyt kijelölték. A 
pénztárellenőrzés a pénztárbizonylatok, illetve a pénztárjelentés esetében, 
továbbá a pénztár átadás-átvételkor is megtörtént. 

• A pénztáros a pénztárat korábban megfelelően az előírtaknak megfelelően 10 
naponta, majd szabálytalanul havonta zárta. A zárásokat a pénztárellenőr 
ellenőrizte. A napi záró készpénzállomány maximális értékét meghatározták, s 
betartották.  

• Az ellenőrzés által 2016. 08. 31-én elvégzett rovancsolás során megállapítást 
nyert, hogy a nyilvántartott és a tényleges pénzkészlet megegyezett.  

• A szigorú számadású nyomtatványokra vonatkozó szabályokat meghatározták.  
• A pénztárat és az átutalásos számlákat az EPER integrált szoftverben kezelték. 
• Az elszámolási előlegekre vonatkozó szabályokat meghatározták, s a 

gyakorlatban biztosítottak e jogcímen készpénzt, melyeket nyilvántartásba 
vettek. 30 napon túli elszámolás nem történt, így kamatkedvezmény miatti 
adófizetési kötelezettség nem keletkezett. Egy saját készítésű előlegigénylő 
nyomtatványt alkalmaztak, melyet az arra jogosultak engedélyeztek. Több 
esetben határidőn túli elszámolás történt. 

• A pénztárbizonylatokat az alapbizonylatokkal és a pénztárjelentéssel együtt 
lefűzték, így biztosították az iratok megfelelő megőrzését és megtörtént a 
lyukasztással történő érvénytelenítés is.  

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

• A Közös Hivatal pénzkezelési jogköreinek gyakorlását jegyzői rendelkezésben 
szabályozták, melynek megismerését az érintettek megismerési nyilatkozat 
aláírásával igazolták. 

• A szabályzatban megfelelően a jegyzőt nevesítették kötelezettségvállalásra 
jogosultként, aki írásban az aljegyzőt, illetve a Pénzügyi Osztály osztályvezetőjét 
bízta meg e jogkör gyakorlásával.  Az ellenőrzés során vizsgált írásbeli 
kötelezettségvállalásokon a jegyző pénzügyi ellenjegyzéssel vállalt 
kötelezettséget.   

• A szabályzatban meghatározták a kötelezettségvállalások rendjét és 
nyilvántartási formáját, melyet az EPER szoftver alkalmazásával írtak elő vezetni, 
s kijelölték a nyilvántartás vezetéséért felelős személyt is. A gyakorlatban az 
átutalásos és készpénzes fizetési módú számlákat is rögzítették az EPER szoftver 
kötelezettségvállalás nyilvántartásában. A kötelezettségvállalás nyilvántartási 
sorszámot a pénztárbizonylaton, illetve az utalványon is feltüntették. 

• A pénzügyi osztályvezető egy megfelelő képesítésű köztisztviselőt bízott meg az 
ellenjegyzéssel, így ketten voltak jogosultak, azaz a helyettesítés is megoldott 
volt. A személyi változást a meghatalmazásokon és nyilvántartásokon átvezették.  
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A vizsgált kötelezettségvállalásokon szerepelt a jogosultak pénzügyi ellenjegyzése. 
A pénztárbizonylatokon ellenjegyzőként a meghatalmazott köztisztviselők írtak 
alá. Az írásbeli kötelezettségvállalások esetében általában a pénzügyi 
osztályvezető volt a pénzügyi ellenjegyző.  

• A szabályzat tartalmazta a teljesítés igazolására vonatkozó szabályokat, s a 
jegyző írásban több köztisztviselőt bízott meg a munkaköréhez kapcsolódóan e 
jogkör gyakorlásával. A teljesítésigazolás konkrét módját a „teljesítést igazolom” 
szöveg bizonylaton való feltüntetését vagy ugyanezt a szöveget tartalmazó 
bélyegző használatát és dátum feltüntetésének kötelezettségét írták elő, mely 
azonban a pénztárban nem történt meg. A pénztárban fellelhető számlákon 
szerepelt a jegyző és a pénzügyi osztályvezető, illetve néhány esetben a gondnok 
aláírása, mely azonban nem felel meg a szakmai teljesítés igazolásának. A 
hiányosság megszüntetését az ellenőrzés ideje alatt elkezdték megszüntetni. A 
banki bizonylatok esetében a „Teljesítést igazolom” tartalmú bélyegzőt 
alkalmazták, illetve a jogosultak aláírták, melyet a jogszabályi előírások szerint az 
igazolás dátumának feltüntetésével szükséges kiegészíteni.  

• A szabályzat tartalmazta az érvényesítésre vonatkozó szabályokat, s a pénzügyi 
osztályvezető több köztisztviselőt bízott meg e jogkör gyakorlásával. A 
házipénztárban az érvényesítést a megfelelő képesítéssel rendelkező pénztáros, 
illetve helyettese végezte, akik a pénztárbizonylatok erre szolgáló rovatában írtak 
alá. Az érvényesítő helyettes jogkörének gyakorlásakor biztosított volt a 
pénztáros összeférhetetlenségének elkerülése, mikor a férje részére történt 
kifizetés.  A banki bizonylatok esetében a feljogosított dolgozók az utalványon 
érvényesítettek.  

• A szabályzatban utalványozásra jogosultként a jegyzőt nevesítették, aki több 
köztisztviselőt bízott meg e jogkör gyakorlásával. A gyakorlatban a házipénztári 
elszámolások esetében az utalványozásra a pénztárbizonylaton, a banki 
elszámolások esetében az utalványon került sor, melyet az erre szolgáló rovatban 
a megbízással rendelkező pénzügyi osztályvezető írt alá.  

• A Közös Hivatalnál minden pénzkezelési jogkör esetében helyettesek kijelölésével 
gondoskodtak az összeférhetetlenség elkerüléséről, mely a gyakorlatban nem 
fordult elő. 

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

 
Javaslatok: 

 
• Gondoskodni a házipénztár szabályzatban előírt 10 naponkénti zárásáról 
• Gondoskodni az elszámolási előlegekre előírt határidők betartásáról  
• Gondoskodni arról, hogy a dolgozók által megtérítendő telefonköltségek minden 

hónapban kiszámlázásra kerüljenek a dolgozók felé, a hátralékokat a számlák 
alapján tartsák nyilván 

• Gondoskodni a szakmai teljesítésigazolás megfelelő elvégzéséről 
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2. Az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál a pénzkezelés és a 
kötelezettségvállalások kezelésének ellenőrzése 

 
Megállapítások: 
 
• Az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a vizsgált időszakban két 

Pénzkezelési Szabályzattal rendelkezett, melyeket a jegyző hagyott jóvá. A 
szabályzatban foglaltak megismerését az érintettek aláírásukkal igazolták. 
Rendelkeztek a készpénzben és bankszámlán történő pénzkezelés rendjéről.  

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

• Meghatározták a pénztárellenőri feladatokat, a helyettesítő személyt kijelölték. A 
pénztárellenőrzés a pénztárbizonylatok, illetve a pénztárjelentés esetében, 
továbbá a pénztár átadás-átvételkor is megtörtént. 

• A pénztáros a pénztárat megfelelően havonta zárta, a zárásokat a pénztárellenőr 
ellenőrizte. A napi záró készpénzállomány maximális értékét meghatározták, 
melyet 2015. évben több alkalommal, 2016. évben egy esetben túlléptek.  

• Az ellenőrzés által 2016. 08. 31-én elvégzett rovancsolás során megállapítást 
nyert, hogy a nyilvántartott és a tényleges pénzkészlet megegyezett.  

• A szigorú számadású nyomtatványokra vonatkozó szabályokat meghatározták. A 
pénztárat és az átutalásos számlákat az EPER integrált szoftverben kezelték. 

• Az elszámolási előlegekre vonatkozó szabályokat meghatározták, s a 
gyakorlatban biztosítottak e jogcímen készpénzt, melyeket nyilvántartásba 
vettek. Több esetben előfordult határidőn túli, illetve 30 napon túli elszámolás, 
azonban ennek adókötelezettségét nem vizsgálták, nem teljesítették. Az előírt 
saját készítésű előlegigénylő nyomtatványt nem alkalmazták, így az arra 
jogosultak nem tudták engedélyezni az előleg felvételét.  

• A pénztárbizonylatokat az alapbizonylatokkal és a pénztárjelentéssel együtt 
lefűzték, így biztosították az iratok megfelelő megőrzését és megtörtént a 
lyukasztással történő érvénytelenítés is.  

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

• A Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelési jogköreinek gyakorlását elnöki és 
jegyzői rendelkezésben szabályozták, melynek megismerését az érintettek 
megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták. 

• A szabályzatban megfelelően az elnököt nevesítették kötelezettségvállalásra 
jogosultként, aki akadályoztatása esetére írásban az elnök-helyettest bízta meg e 
jogkör gyakorlásával. 

•  A szabályzatban meghatározták a kötelezettségvállalások rendjét és 
nyilvántartási formáját, melyet az EPER szoftver alkalmazásával írtak elő vezetni, 
s kijelölték a nyilvántartás vezetéséért felelős személyt is. A gyakorlatban az 
átutalásos és készpénzes fizetési módú számlákat is rögzítették az EPER szoftver 
kötelezettségvállalás nyilvántartásában. A kötelezettségvállalás nyilvántartási 
sorszámot a pénztárbizonylaton, illetve az utalványon is feltüntették. A 
házipénztári kifizetések között előfordult 100 e Ft feletti kifizetés, azonban 
azokhoz előzetes írásbeli kötelezettségvállalás pl. megrendelés nem állt 
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rendelkezésre. A banki bizonylatoknál alkalmazott utalványrendelet külön aláírás 
helyet tartalmazott a kötelezettségvállaló részére, azonban azt senki nem írta alá.  

• A pénzügyi osztályvezető egy megfelelő képesítésű köztisztviselőt bízott meg az 
ellenjegyzéssel, így ketten voltak jogosultak, azaz a helyettesítés is megoldott 
volt. A személyi változást a meghatalmazásokon és nyilvántartásokon átvezették.  

• A vizsgált kötelezettségvállalásokon szerepelt a jogosultak pénzügyi 
ellenjegyzése. A pénztárbizonylatokon ellenjegyzőként a meghatalmazott 
köztisztviselők írtak alá.  

• Az írásbeli kötelezettségvállalások esetében általában a pénzügyi osztályvezető 
volt a pénzügyi ellenjegyző.  

• A szabályzat tartalmazta a teljesítés igazolására vonatkozó szabályokat, s az 
elnök írásban az elnök-helyettest, valamint és egy képviselőt bízott meg a 
teljesítésigazolás gyakorlásával.  

• A teljesítésigazolás módját a szabályzatban a „teljesítést igazolom” szöveg 
bizonylaton való feltüntetését vagy ugyanezt a szöveget tartalmazó bélyegző 
használatát és dátum feltüntetésének kötelezettségét írták elő. A gyakorlatban 
azonban sem a pénztári, sem a banki bizonylatokon nem tüntették fel a 
teljesítést igazolom szöveget, illetve ilyen tartalmú bélyegzőt sem alkalmaztak. 
Általában ráírták a számlákra, hogy hová, milyen alkalommal került 
felhasználásra, illetve az elszámolt számlákon szerepelt a pénzügyi osztályvezető 
vagy a pénzügyi ellenjegyzésre felhatalmazott dolgozó aláírása, azonban ezek 
nem felelnek meg a szabályzat szerinti teljesítésigazolásnak.  

• A banki bizonylatok esetében alkalmazott utalvány külön részt tartalmazott a 
teljesítés igazolására vonatkozóan, azonban ezt egyik jogosult sem írta alá.  

• A szabályzat tartalmazta az érvényesítésre vonatkozó szabályokat, s a pénzügyi 
osztályvezető több személyt is megbízott e jogkör gyakorlásával.  

• A házipénztárban és a bankban az érvényesítést a megfelelő képesítéssel 
rendelkező pénztáros végezte. A pénztárbizonylatok tartalmazták az 
érvényesítésre utaló megjelölést.  

• A 2016. évi bankbizonylatoknál sok esetben nem készítettek utalványrendeletet, 
így az arra jogosultak aláírásai pl. utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, 
könyvelés igazolása hiányoztak, illetve 2016. évben az utalványrendeleteket az 
érvényesítő nem írta alá.  

• A banki utalványrendeletek tartalmazták a könyvelő aláírásának is a helyét, 
azonban ezt egyik évben sem írta alá senki.  

• Az érvényesítők személyében bekövetkezett változást a meghatalmazásokon és a 
nyilvántartásokon is átvezették. 

• A szabályzatban utalványozásra jogosultként az elnököt vagy az általa írásban 
felhatalmazott személyt jogosították fel. Az elnök akadályoztatása esetére az 
elnök-helyettest, a pénzügyi osztályvezetőt és egy köztisztviselőt bízott meg az 
utalványozással, azonban a két utóbbi személy utalványozási jogosultságáról 
szükséges a képviselő-testületnek határozatban dönteni. A gyakorlatban a 
házipénztári elszámolások esetében az utalványozásra a pénztárbizonylaton 
került sor, melyet az erre szolgáló rovatban a jogosult elnök vagy az elnök 
részére történt kifizetésekkor megfelelően az elnök-helyettes írt alá. A banki 
bizonylatok esetében külön, az EPER szoftver által készített utalványrendeleten 
megfelelően az elnök utalványozott. 
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• A Nemzetiségi Önkormányzatnál minden pénzkezelési jogkör esetében 
helyettesek kijelölésével gondoskodtak az összeférhetetlenség elkerüléséről, mely 
a gyakorlatban nem fordult elő. 

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

Javaslatok:  
 
• Gondoskodni a napi készpénz záró állomány betartásáról  
• Kiküldetés esetén a 9 Ft/km költségtérítést adómentesen csak a saját 

tulajdonban lévő gépjárművek esetében elszámolni, a saját tulajdont a kötelező 
gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel igazoltatni 

• Gondoskodni az elszámolási előlegek határidőben történő elszámolásáról, illetve 
a 30 napon túli elszámolási előlegek esetében a kamatkedvezmény miatti 
jövedelem utáni SZJA és EHO fizetési kötelezettséget teljesíteni, az előlegigénylő 
nyomtatványt alkalmazni 

• A 100 e Ft feletti kifizetésekhez előzetes írásbeli kötelezettségvállalást csatolni 
• A szakmai teljesítésigazolást a szabályzatban foglaltak szerint elvégezni 
• Gondoskodni arról, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselőkön kívüli 

utalványozásra jogosult személyekről a képviselő-testület határozatban döntsön 
• Gondoskodni arról, hogy utalványrendelet minden banki tételhez készüljön, 

azokon a szükséges aláírások szerepeljenek 
 
3. Az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatnál a pénzkezelés és a 

kötelezettségvállalások kezelésének ellenőrzése 
 
Megállapítások:  
 
• Az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a vizsgált időszakban két 

Pénzkezelési Szabályzattal rendelkezett, melyeket a jegyző hagyott jóvá. A 
szabályzatban foglaltak megismerését az érintettek aláírásukkal igazolták. 
Rendelkeztek a készpénzben és bankszámlán történő pénzkezelés rendjéről.  

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

• Meghatározták a pénztárellenőri feladatokat, a helyettesítő személyt kijelölték. A 
pénztárellenőrzés a pénztárbizonylatok, illetve a pénztárjelentés esetében, 
továbbá a pénztár átadás-átvételkor is megtörtént. 

• A pénztáros a pénztárat megfelelően havonta zárta, a zárásokat a pénztárellenőr 
ellenőrizte. A napi záró készpénzállomány maximális értékét meghatározták, 
melyet 2015. évben több esetben, 2016. évben néhány esetben túlléptek.  

• Az ellenőrzés által 2016. 08. 31-én elvégzett rovancsolás során megállapítást 
nyert, hogy a nyilvántartott és a tényleges pénzkészlet megegyezett.  

• A szigorú számadású nyomtatványokra vonatkozó szabályokat meghatározták. A 
pénztárat és az átutalásos számlákat az EPER integrált szoftverben kezelték. 
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• Az elszámolási előlegekre vonatkozó szabályokat meghatározták, s a 
gyakorlatban biztosítottak e jogcímen készpénzt, melyeket nyilvántartásba 
vettek. Több esetben előfordult határidőn túli, illetve 30 napon túli elszámolás, 
azonban ennek adókötelezettségét nem vizsgálták, nem teljesítették. Az előírt 
saját készítésű előlegigénylő nyomtatványt egy kivétellel nem alkalmazták, így az 
arra jogosultak nem tudták engedélyezni az előleg felvételét.  

• A pénztárbizonylatokat az alapbizonylatokkal és a pénztárjelentéssel együtt 
lefűzték, így biztosították az iratok megfelelő megőrzését és megtörtént a 
lyukasztással történő érvénytelenítés is.  

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

• A Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelési jogköreinek gyakorlását elnöki és 
jegyzői rendelkezésben szabályozták, melynek megismerését az érintettek 
megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták. 

• A szabályzatban megfelelően az elnököt nevesítették kötelezettségvállalásra 
jogosultként, aki akadályoztatása esetére írásban az elnök-helyettest bízta meg e 
jogkör gyakorlásával.  A szabályzatban meghatározták a kötelezettségvállalások 
rendjét és nyilvántartási formáját, melyet az EPER szoftver alkalmazásával írtak 
elő vezetni, s kijelölték a nyilvántartás vezetéséért felelős személyt is. A 
gyakorlatban az átutalásos és készpénzes fizetési módú számlákat is rögzítették 
az EPER szoftver kötelezettségvállalás nyilvántartásában. A kötelezettségvállalás 
nyilvántartási sorszámot a pénztárbizonylaton, illetve az utalványon is 
feltüntették. A kifizetések között előfordult 100 e Ft feletti kifizetés, azonban 
azokhoz előzetes írásbeli kötelezettségvállalás pl. megrendelés nem minden 
esetben állt rendelkezésre. A banki bizonylatoknál alkalmazott utalványrendelet 
külön aláírás helyet tartalmazott a kötelezettségvállaló részére, azonban azt senki 
nem írta alá.  

• A pénzügyi osztályvezető egy megfelelő képesítésű köztisztviselőt bízott meg az 
ellenjegyzéssel, így ketten voltak jogosultak, azaz a helyettesítés is megoldott 
volt. A személyi változást a meghatalmazásokon és nyilvántartásokon átvezették.  

• A kötelezettségvállalási dokumentumokon általában szerepelt a jogosultak 
pénzügyi ellenjegyzése. A pénztárbizonylatokon ellenjegyzőként a 
meghatalmazott köztisztviselők írtak alá. Az írásbeli kötelezettségvállalások 
esetében általában a pénzügyi osztályvezető volt a pénzügyi ellenjegyző.  

• A szabályzat tartalmazta a teljesítés igazolására vonatkozó szabályokat, s az 
elnök írásban az elnök-helyettest, valamint és egy képviselőt bízott meg a 
teljesítésigazolás gyakorlásával.  

• A teljesítésigazolás módját a szabályzatban a „teljesítést igazolom” szöveg 
bizonylaton való feltüntetését vagy ugyanezt a szöveget tartalmazó bélyegző 
használatát és dátum feltüntetésének kötelezettségét írták elő. A gyakorlatban 
azonban sem a pénztári, sem a banki bizonylatokon nem tüntették fel a 
teljesítést igazolom szöveget, illetve ilyen tartalmú bélyegzőt sem alkalmaztak. 
Általában ráírták a számlákra, hogy hová, milyen alkalommal került 
felhasználásra, illetve az elszámolt számlákon szerepelt a pénzügyi osztályvezető 
vagy a pénzügyi ellenjegyzésre felhatalmazott dolgozó aláírása, azonban ezek 
nem felelnek meg a szabályzat szerinti teljesítésigazolásnak.  

• A banki bizonylatok esetében alkalmazott utalvány külön részt tartalmazott a 
teljesítés igazolására vonatkozóan, azonban ezt egyik jogosult sem írta alá.  
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• A szabályzat tartalmazta az érvényesítésre vonatkozó szabályokat, s a pénzügyi 
osztályvezető több személyt is megbízott e jogkör gyakorlásával.  

• A házipénztárban és a bankban az érvényesítést a megfelelő képesítéssel 
rendelkező pénztáros végezte. A pénztárbizonylatok tartalmazták az 
érvényesítésre utaló megjelölést.  

• A 2015. évi bankbizonylatoknál néhány esetben nem készítettek 
utalványrendeletet, így az arra jogosultak aláírásai pl. utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés, könyvelés igazolása hiányoztak.  

• A banki utalványrendeletek tartalmazták a könyvelő aláírásának is a helyét, 
azonban ezt egyik évben sem írta alá senki. Az érvényesítők személyében 
bekövetkezett változást a meghatalmazásokon és a nyilvántartásokon is 
átvezették. 

• A szabályzatban utalványozásra jogosultként az elnököt vagy az általa írásban 
felhatalmazott személyt jogosították fel. Az elnök akadályoztatása esetére az 
elnök-helyettest, a pénzügyi osztályvezetőt és egy köztisztviselőt bízott meg az 
utalványozással, azonban a két utóbbi személy utalványozási jogosultságáról 
szükséges a képviselő-testületnek határozatban dönteni. A gyakorlatban a 
házipénztári elszámolások esetében az utalványozásra a pénztárbizonylaton 
került sor, melyet az erre szolgáló rovatban a jogosult elnök vagy az elnök 
részére történt kifizetésekkor megfelelően az elnök-helyettes írt alá. A banki 
bizonylatok esetében külön, az EPER szoftver által készített utalványrendeleten 
megfelelően az elnök, illetve az elnök-helyettes utalványozott. 

• A Nemzetiségi Önkormányzatnál minden pénzkezelési jogkör esetében 
helyettesek kijelölésével gondoskodtak az összeférhetetlenség elkerüléséről, mely 
a gyakorlatban nem fordult elő. 

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

 
Javaslatok: 
 
• Gondoskodni a napi készpénz záró állomány betartásáról  
• Gondoskodni az elszámolási előlegek határidőben történő elszámolásáról, illetve 

a 30 napon túli elszámolási előlegek esetében a kamatkedvezmény miatti 
jövedelem utáni SZJA és EHO fizetési kötelezettséget teljesíteni, az előlegigénylő 
nyomtatványt alkalmazni 

• A 100 e Ft feletti kifizetésekhez előzetes írásbeli kötelezettségvállalást csatolni 
• A szakmai teljesítésigazolást a szabályzatban foglaltak szerint elvégezni 
• Gondoskodni arról, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselőkön kívüli 

utalványozásra jogosult személyekről a képviselő-testület határozatban döntsön 
• Gondoskodni arról, hogy utalványrendelet minden banki tételhez készüljön, 

azokon a szükséges aláírások szerepeljenek 
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4. Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhelynél a pénzügyi-gazdálkodási folyamatok 
szabályozottságának ellenőrzése 

 
Megállapítások: 
 
• Az intézmény a számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendelet előírása 

szerinti számviteli politikával rendelkezett.  
• A számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatokat elkészítették.  
• Általánosságban megállapítható, hogy a szabályzatokon az intézmény nevének 

változását nem minden esetben vezették át, a szabályzatokhoz megismerési 
nyilatkozatot nem minden esetben csatoltak.  

• Több esetben már hatályon kívül helyezett jogszabályokra hivatkoztak, illetve a 
szabályzatokat ezek alapján készítették el.  

• A szabályzatok az intézmény sajátosságai alapján készítették el, azonban 
szükséges azokat felülvizsgálni a jelentésben foglalt megállapítások tekintetében.  

• A működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem 
szabályozott kérdéseket a kormányrendeletben előírtak szerint el kell készíteni.  

 
Javaslatok: 
 
• A Szervezeti és Működési Szabályzatot az irányító szervvel jóváhagyatni 
• Új Ügyrendet készíteni 
• A Számviteli Politikát, Számlarendet felülvizsgálni, aktualizálni, a Számlarendben 

az összesítő bizonylatok elkészítésének rendjét, az összesítő bizonylat tartalmi és 
formai követelményeit szabályozni 

• A Bizonylati Szabályzatot aktualizálni 
• A Bizonylati Albumot elkészíteni 
• A Pénz- és Értékkezelési Szabályzatot felülvizsgálni, aktualizálni 
• A Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés 

rendjének szabályzatát felülvizsgálni, aktualizálni 
• A Leltárkészítési és Leltározási Szabályzatot felülvizsgálni, aktualizálni, 

kiegészíteni 
• Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát felülvizsgálni, kiegészíteni 
• A Felesleges Vagyontárgyak Hasznosításának, Selejtezésének Szabályzatában a 

hatályt kiegészíteni az idegen tulajdonú eszközökre vonatkozó szabályozással, a 
jogszabályi hivatkozásokat aktualizálni 

• Amennyiben szükséges általános jellegű közbeszerzési szabályzat, akkor az új 
jogszabálynak megfelelően új szabályzatot készíteni 

• Az Élelmezési Szabályzatot a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásainak 
megfelelően felülvizsgálni 

• A Belső Kontrollrendszer Szabályzat időbeli hatályát pontosítani, a 2016. október 
1-jétől hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően felülvizsgálni, az ellenőrzési 
nyomvonalat elkészíteni 
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• A  beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, a belföldi és külföldi 
kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos 
kérdéseket, az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem 
szabályozott kérdéseit, a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének 
és elszámolásának szabályait, a gépjárművek igénybevételének és használatának 
rendjét, a vezetékes- és mobiltelefonok használatát, és a közérdekű adatok 
megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően 
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjére vonatkozó 
szabályzatokat elkészíteni. 

 
 
5. Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál a 2015. évi 

közfoglalkoztatási programok ellenőrzése 
 
Megállapítások: 
 
• Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2015. évben két 

közfoglalkoztatási programra kötött hatósági szerződést, melyet a korábbi 
évekhez hasonlóan pénzügyi ellenjegyzésre nem mutatott be sem a jegyző, sem 
a pénzügyi osztályvezető részére, azokat csak a program beindítását követően 
bocsátotta a Közös Hivatal rendelkezésére, annak ellenére, hogy korábban már 
intézkedési tervben is elő lett neki írva az írásbeli tájékoztatási kötelezettség, 
valamint a pénzügyi ellenjegyzés kötelezettsége.  

• A közfoglalkoztatási szerződéseket az elnök, mint munkáltató, esetében a 
helyettesei írták alá kötelezettségvállalóként.  

• A közfoglalkoztatási szerződéseken az elnök továbbra is a jogszabályi előírásokkal 
ellentétben pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettséget. Az új 
közfoglalkoztatási szerződéseken a pénzügyi ellenjegyzésnek külön helye is van, 
de ezt nem írta alá senki! 

• A közfoglalkoztatási szerződéseken és a támogatási szerződésekben szereplő 
FEOR számok nem teljesen voltak összhangban, melyre a jövőben nagyobb 
figyelmet szükséges fordítani. A szakképzettséget igénylő karbantartói 
munkakörben foglalkoztatott dolgozó felvételi adatlapján csak általános iskolai 8 
osztály végzettség szerepelt, bár az elnök tájékoztatása szerint rendelkezett 
szakképzettséggel. Szakképzettség hiányában nem lett volna jogosult a 
magasabb összeget jelentő garantált közfoglalkoztatási bérre. 

• A programokban résztvevőkről nem állt rendelkezésre olyan nyilvántartás, mely 
áttekinthetővé tette volna, hogy a programokban ki szerepel, mikor lépett be és 
ki, illetve milyen szerződésekkel rendelkezik.  

• A dolgozók munkában töltött napját jelenléti íveken dokumentálták, melyeken 
több esetben szabálytalan javítások történtek. Az ellenőrzés rendelkezésére 
bocsátott iratanyagban a 2016. januári és februári jelenléti ívek, 
foglalkoztathatósági igazolások, munkaköri leírások nem szerepeltek, bár az 
elnök tájékoztatása szerint ezek elkészültek, melyeket az iratanyagban szükséges 
megőrizni.  

• A közfoglalkoztatottak részére járó fizetett szabadságok nyilvántartását nem 
tudták rendelkezésre bocsátani.  
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• A májusban induló programra vonatkozóan az ellenőrzés a jelenléti ívek alapján 
elkészítette a dolgozók szabadság nyilvántartását, melyből megállapítható, hogy 
több dolgozó esetében nem adták ki az időarányosan járó szabadságot, melyeket 
legkésőbb a jogviszony végén pénzben ki kellett volna fizetni a dolgozóknak. A 
pénzbeli megváltást a dolgozók három éven belül követelhetik a Nemzetiségi 
Önkormányzattól, melyet saját forrásból kell megfinanszírozni. 

• A novemberben indult programmal kapcsolatosan nem állapítható meg, hogy 
kiadták-e az időarányosan járó szabadságokat, s az ellenőrzés sem tudott 
nyilvántartást készíteni a januári és februári jelenléti ívek hiánya miatt. A kivett 
szabadságok a bérjegyzékeken nem jelentek meg.  

• A közfoglalkoztatottak nettó bérét készpénzben, házipénztárból fizették ki. 
Amennyiben a jogosult helyett más vette át a pénzt, akkor szabályszerű 
meghatalmazás alapján fizettek. A pénz átvételét a dolgozók a bérjegyzéken 
igazolták, azonban az új bérjegyzék nem tartalmazott arra utalást, hogy az 
aláírásukkal a dolgozók a pénz átvételét ismerik el, így az jelenthette volna a 
bérjegyzék átvételét is. Emiatt szükséges egy pénz átvételét igazoló bélyegzőt 
alkalmazni. Korábban a pénztárbizonylatokhoz nem készült összesítő lista, hogy 
ki részére és milyen összeg kerül kifizetésre, azonban később a MÁK készített 
tételes összesítő listát, melyet a pénztárbizonylathoz csatoltak. 

• A jogviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó igazolások nem 
kerültek a dolgozók iratanyagába lefűzésre, csak az elszámoló lapokat csatolták, 
mely nem elegendő. A kiadott igazolások – dolgozó által aláírt - munkáltatói 
példányát a dolgozók személyi anyagában szükséges megőrizni. 

• A programok során elszámolt bruttó bérekből levont adót és járulékokat, 
valamint a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adót a ’08 havi 
bevalláson bevallották és megfizették. 2015. novembertől, az új bérszámfejtő 
program bevezetésekor a szociális hozzájárulási adó 13,5% helyett 27%-kal 
került számfejtésre, bevallásra és befizetésre. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 
az adófolyószámla szerint 2015. év végén sem tartozása, sem követelése nem 
volt, mivel novembertől a magasabb összegben bevallott SZHA-t meg is fizették. 

• A Járási Hivatal a májusban indult program esetében a tényleges költséghez 
képest 51.337 Ft-tal kevesebb támogatást utalt, mely a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetését terhelte. Ezen kívül az ellenőrzés által készített 
szabadság nyilvántartás szerint ki nem adott fizetett szabadságok pénzbeli 
megváltása bruttó 120.670 Ft és 16.290 Ft SZHA többletet jelentene, ha a 
dolgozók azt követelnék.  

• A 2015. novemberben indult program esetében a tényleges költség és az utalt 
támogatás között 5.362 Ft különbözet keletkezett, mely szintén a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetését terhelte. A különbözet egy kilépő dolgozó – nem 
finanszírozott - szabadságmegváltásából és az elszámolási időszakok nem 
megfelelő feltüntetése miatti munkanapok számából eredő bérkülönbözetből, 
valamint ezek szociális hozzájárulási adó vonzatából keletkezett. 

 
Javaslatok: 
 
• a hatósági szerződést az elnök csak a Közös Hivatal vezetőivel történő egyeztetés 

után, pénzügyi ellenjegyzéssel együtt írja alá 
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• a közfoglalkoztatási szerződések és módosításai tekintetében csak pénzügyi 
ellenjegyzéssel vállaljon kötelezettséget 

• dolgozónkénti személyi anyagot készíteni (szerződések, foglalkoztathatósági 
igazolások, munkaköri leírások, stb.)  

• az ellenőrzés által fel nem lelt dokumentumokat az iratanyagba betenni, s 
megőrizni, a dokumentumokat rendezni  

• a szociális hozzájárulási adót a jogszabályi előírások szerinti összegben 
számfejtetni 

• az új bérjegyzékeken a pénz átvételének elismerésére utaló szöveget bélyegző 
alkalmazásával feltüntetni 

• a dolgozók részére járó fizetett szabadságot kiadni vagy a jogviszony 
megszűnésekor pénzben megváltani 

• gondoskodjon arról, hogy a jogviszony megszűnésekor kiadandó igazolások 
dolgozók által aláírt példányai a munkáltatónál is rendelkezésre álljanak a 
dolgozók személyi anyagában 

 
6. Abod Község Önkormányzatánál a 2015. évi közfoglalkoztatási 

programok ellenőrzése 
 
Az ellenőrzési jelentés-tervezet az éves jelentés elkészültéig nem realizálódott, az 
ellenőrzés megállapításai a 2017. évi éves ellenőrzési jelentésben kerülnek majd 
ismertetésre. 
 
7. Szakácsi Község Önkormányzatánál a pénzkezelés és a 

kötelezettségvállalások kezelésének ellenőrzése 
 
Megállapítások: 
 
• Szakácsi Község Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  
• A Pénzkezelési Szabályzat 2015. január 1-jétől volt hatályos, melyet a jegyző 

hagyott jóvá. A szabályzat hatálya Szakácsi Község Önkormányzatára és a 
Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra terjedt ki. A szabályzatban foglaltak 
megismerését az érintettek aláírásukkal igazolták. Rendelkeztek benne a 
készpénzben és bankszámlán történő pénzkezelés rendjéről.  

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

• A vizsgált időszakban történt házipénztár átadás-átvételeket a pénztár zárásával 
egyidejűleg jegyzőkönyvben dokumentálták.  

• Meghatározták a pénztárellenőri feladatokat, s a helyettesítő személyt kijelölték. 
A pénztárellenőr és a bankszámlák felett rendelkezők személyében bekövetkezett 
változásokat a szabályzaton átvezették. A pénztárellenőrzés a pénztárbizonylatok, 
illetve a pénztárjelentés esetében, továbbá a pénztár átadás-átvételkor is 
megtörtént. 

• A pénztáros a pénztárat az előírásoktól eltérően nem 10 naponta, hanem 
havonta zárta. A zárásokat a pénztárellenőr ellenőrizte.  
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• A napi záró készpénzállomány maximális értékét meghatározták, azonban 
néhány esetben túllépték.   

• A szigorú számadású nyomtatványokra vonatkozó szabályokat meghatározták, 
azonban a polgármester által szabálytalanul számla nélkül vásárolt adóigazgatási 
nyugtatömböket a pénztáros nem vezette fel a szigorú számadású 
nyomtatványok nyilvántartásába.  

• A pénztárat és az átutalásos számlákat az EPER integrált szoftverben kezelték. 
• Az elszámolási előlegekre vonatkozó szabályokat meghatározták, s a 

gyakorlatban biztosítottak e jogcímen készpénzt, melyeket az EPER szoftver által 
nyilvántartásba vettek. Az igényléshez egy saját készítésű előlegigénylő 
nyomtatványt alkalmaztak, melyet az arra jogosultak engedélyeztek. 2015. és 
2016. évben is több esetben túllépték az előírt elszámolási határidőt, melyre 
2015. évben az előírt 10 nap helyett általában 15 napos határidőt írtak elő. 

• A nyilvántartás szerint minden előleggel elszámoltak. Néhány esetben előfordult, 
hogy a polgármester 30 napon túl számolt el a felvett előleggel, azonban a 
kamatkedvezmény miatti adókötelezettséget nem vizsgálták és nem is 
teljesítették. A polgármester esetében néhányszor előfordult, hogy úgy vett fel 
újabb előleget, hogy a korábban felvettel még nem számolt el.   

• A pénztárbizonylatokat az alapbizonylatokkal és a pénztárjelentéssel együtt 
lefűzték, így biztosították az iratok megfelelő megőrzését és megtörtént a 
lyukasztással történő érvénytelenítés is. A pénzintézettől felvett készpénzt a 
felvétel napján vételezték be, a bevételi pénztárbizonylat nyugta példányát 
csatolták a banki terhelési bizonylathoz. 

• A pénztárbizonylatokon a pénz befizetőjének, illetve átvevőjének aláírásával 
igazoltatták az átvételének, illetve befizetésének tényét. Az új program szerinti 
bérjegyzékeken javasolt a pénz átvételét igazoló bélyegző alkalmazása.  
Amennyiben a jogosult helyett más vette fel a pénzt, akkor szabályszerű 
meghatalmazás alapján történt a kifizetés. 

• A telefonszámlák esetében magáncélú használatot sem a polgármester, sem a 
falugondnok nem térített meg, illetve a vélelmezett magáncélú használat utáni 
adókötelezettséget nem teljesítették. A szúrópróbaszerű ellenőrzés 
megállapította, hogy 2015. 12. 14-én a polgármester mobiltelefon számlája 
kirívóan magas volt, közel 110 e Ft, melyből az internet 99 e Ft volt, melyet 
kivizsgálni szükséges.  

• A mobiltelefon és internet számlák vevőadatai nem voltak megfelelőek, melyeket 
javíttatni szükséges.  

• Az Önkormányzat pénzkezelési jogköreinek gyakorlását polgármesteri és jegyzői 
együttes rendelkezésben szabályozták, melynek megismerését az érintettek 
megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták. 

• A szabályzatban megfelelően a polgármestert nevesítették kötelezettségvállalásra 
jogosultként, aki írásban az alpolgármestert bízta meg e jogkör gyakorlásával.  A 
személyi változást a meghatalmazásokon és nyilvántartásokon átvezették. Az 
ellenőrzés során vizsgált írásbeli szerződéseken, megrendeléseken a 
polgármester vállalt kötelezettséget, azonban azokat néhány esetben csak az 
aláírást követően mutatta be a pénzügyi ellenjegyzőnek, mely szabálytalan, mivel 
csak pénzügyi ellenjegyzéssel vállalhat kötelezettséget!  
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• A szabályzatban meghatározták a kötelezettségvállalások rendjét és 
nyilvántartási formáját, melyet az EPER szoftver alkalmazásával írtak elő vezetni, 
s kijelölték a nyilvántartás vezetéséért felelős személyt is. A gyakorlatban az 
átutalásos és készpénzes fizetési módú számlákat is rögzítették az EPER szoftver 
kötelezettségvállalás nyilvántartásában. A kötelezettségvállalás nyilvántartási 
sorszámot a pénztárbizonylaton, illetve az utalványon is feltüntették. 

• A pénzügyi osztályvezető egy megfelelő képesítésű köztisztviselőt bízott meg a 
pénzügyi ellenjegyzéssel, így a helyettesítés is megoldott volt. A személyi 
változást a meghatalmazásokon és nyilvántartásokon átvezették. A 
pénztárbizonylatokon és az utalványokon, valamint az írásbeli 
kötelezettségvállalások esetében ellenjegyzőként általában a pénzügyi 
osztályvezető írt alá.  

• A szabályzat tartalmazta a teljesítés igazolására vonatkozó szabályokat, s a 
polgármester írásban az alpolgármestert és a falugondnokot bízta meg e jogkör 
gyakorlásával. A személyi változásokat a meghatalmazásokon és a 
nyilvántartásokon is átvezették. A teljesítésigazolás konkrét módját a „teljesítést 
igazolom” szöveg bizonylaton való feltüntetésével vagy ugyanezt a szöveget 
tartalmazó bélyegző használatát és dátum feltüntetésének kötelezettségével írták 
elő elvégezni. A számlákon ilyen tartalmú bélyegzőt alkalmaztak, melyeket a 
polgármester írt alá, azonban dátumot nem tüntetett fel.   

• A szabályzat tartalmazta az érvényesítésre vonatkozó szabályokat, s a pénzügyi 
osztályvezető több köztisztviselőt bízott meg e jogkör gyakorlásával. A 
házipénztárban az érvényesítést a megfelelő képesítéssel rendelkező pénztáros, 
illetve helyettese végezte, akik a pénztárbizonylatok erre szolgáló rovatában írtak 
alá. A banki bizonylatok esetében a feljogosított dolgozók az utalványon 
érvényesítettek.  

• A szabályzatban utalványozásra jogosultként a polgármestert nevesítették, aki az 
alpolgármestert, a pénzügyi osztályvezetőt és a pénzügyi ellenjegyzéssel 
megbízott köztisztviselőt bízta meg e jogkör gyakorlásával. A gyakorlatban a 
házipénztári elszámolások esetében az utalványozásra a pénztárbizonylaton, a 
banki elszámolások esetében az utalványon került sor, melyet az erre szolgáló 
rovatban általában a polgármester, a polgármester részére történt kifizetéskor 
pedig a pénzügyi osztályvezető írt alá. Néhány esetben a polgármester 
szabálytalanul utalványozta a részére történt kifizetést.  

• Az Önkormányzatnál minden pénzkezelési jogkör esetében helyettesek 
kijelölésével gondoskodtak az összeférhetetlenség elkerüléséről. A 
kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, 
érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról 
megfelelő nyilvántartást vezettek, melyet folyamatosan aktualizáltak.  

 
Javaslatok: 
 
• A Pénzkezelési Szabályzatot aktualizálni (bizonylatok megőrzésének ideje, 

elszámolási előlegek nyilvántartása, 30 napon túli elszámolás szabályai) 
• Gondoskodni a házipénztár szabályzatban előírt 10 naponkénti zárásáról 
• Gondoskodni a szabályzatban előírt napi készpénz záró állomány maximális 

mértékének betartásáról 
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• Gondoskodni az elszámolási előlegekre előírt határidők betartásáról, 30 napon 
túli előleg esetén az adókötelezettséget teljesíteni 

• Gondoskodni arról, hogy a polgármester által vásárolt adóigazgatási nyugta 
tömböket a pénztáros az alkalmazott szigorú számadású nyomtatványok 
nyilvántartásába felvezesse 

• Az új bérjegyzékek esetében a pénz átvételét konkrétan elismertetni (pl. 
bélyegzővel) 

• A pénztárbizonylatok nyomtatott példányszámait felülvizsgálni, változás esetén a 
szabályzatot módosítani 

• Gondoskodni arról, hogy a telefonköltségek esetében a magáncélú használat 
kiszámlázásra és megtérítésre kerüljön, vagy az adókötelezettséget teljesítsék 

• Gondoskodni arról, hogy a telefonszámlák és internetszámlák esetében a vevő 
neve és címe megfelelően kerüljön feltüntetésre 

• Gondoskodni a szakmai teljesítésigazolás esetében dátum feltüntetéséről 
 
 
8. Edelény Város Önkormányzatánál a céljellegű támogatások ellenőrzése 
 
Az ellenőrzési jelentés-tervezet az éves jelentés elkészültéig nem realizálódott, az 
ellenőrzés megállapításai a 2017. évi éves ellenőrzési jelentésben kerülnek majd 
ismertetésre. 
 
9. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél az 1/2015. számú ellenőrzés 

utóellenőrzése 
 

Megállapítások: 
 
Általánosságban megállapítható, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok 
végrehajtásra kerültek, ezáltal a feladatellátás szabályszerűbbé vált. 
 
Javaslatok: 
 
• A Számviteli Politikát egységes szerkezetben elkészíteni 
• Új, a bankszámlakezelés rendjét is tartalmazó pénzkezelési szabályzatot készíteni 
• Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatában a terven felüli értékcsökkenés 

elszámolásának szabályait meghatározni 
• A Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban a járművek egyedi adatait rögzíteni, az 

üzemanyag fogyasztási normákat meghatározni, valamint az üzemanyag 
elszámoláshoz alkalmazandó nyomtatványmintát csatolni 

• Valamennyi szabályzathoz az érintettek általi megismerési nyilatkozatot csatolni 
• A házipénztárat 2017. évtől számítógépes szoftverben vezetni 
• A pénztárellenőri feladatokat ellátni 
• A pénztárzárás idejét felülvizsgálni, a pénztárat szabályszerűen zárni 
• A napi maximális záró pénzkészlet összegét a szabályzatban meghatározni és 

betartani, kitérni a közfoglalkoztatási bérek kifizetésére és védelmére 
• Az elszámolási előlegek szabályait felülvizsgálni, az előleg céljától függetlenül 

egységesen eljárni, új nyilvántartást vezetni 
• Az üzemanyag elszámolásokat mindig tele tankolástól tele tankolásig végezni 
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• 2016. év végén minden járművet teletankolni 
• A mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat tételes analitikával alátámasztani 
• Könyvelőiroda helyett főállású könyvelő foglalkoztatását megfontolni 

 

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, a folyamatok 
átláthatóak, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, 
meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden 
szintjén, átlátható a humánerőforrás kezelés, biztosított a szervezeti célok és értékek 
irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.  
Kötelesek olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a 
szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források átlátható, 
szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználást.  
Rendszerezni kell a költségvetési szerv folyamatait, kijelölni a folyamatok 
működésében részt vevő szervezeti egységeket, valamint a folyamatért általános 
felelősséget viselő vezető beosztású személyt (folyamatgazdát).  
El kell készíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési 
nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges, 
táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza 
különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és 
ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos 
ellenőrzését. 
Kötelesek szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének 
eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét, amely 
tartalmazza a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének 
módszertanát, a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének 
módját, az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, a vonatkozó 
dokumentumok átvizsgálásának szabályait, a szervezeti integritást sértő események 
elhárításához szükséges intézkedéseket, az alkalmazható jogkövetkezményeket, a 
bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat 
eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és a szervezeti integritást 
sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat. 
A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége olyan belső kontrollrendszer kialakítása, 
amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas etikai értékek és az integritás 
érvényesítésének biztosítására. 
A Közös Hivatal működését, a gazdálkodás szabályszerűségét a belső szabályzatok 
felülvizsgálatával és új szabályzatok elkészítésével biztosították. A belső 
kontrollrendszer működtetését szabályzatban rögzítették. 2016. évben több 
alkalommal is szükségessé vált a szabályzatok aktualizálása. A szabályzatokhoz 
megismerési nyilatkozatok készültek, melyekben az érintettek aláírásukkal igazolták a 
szabályzatokban foglaltak megismerését. 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, mely többek között a város honlapján is elérhető.  
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 integrált kockázatkezelési rendszer működtetésére kötelezi a 
költségvetési szervek vezetőit, melynek során fel kell mérni és meg kell állapítani a 
költségvetési szerv tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő 
kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban 
szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon 
követésének módját.  
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál a kockázatkezelési rendszer gyakorlati 
működtetése továbbra is fejlesztendő terület. A végrehajtás kontrolljára 
folyamatosan egyre nagyobb figyelmet fordítanak, mely az ellenőrzések során is 
kiemelt jelentőségű volt. Az azonos témában végzett ellenőrzések tapasztalatai 
szerint előfordult, hogy a megfelelően meghozott intézkedések ellenére a felelősök 
nem vagy nem megfelelően hajtották végre a feladatokat. 2016. évben csalás vagy 
korrupció nem vált ismertté. 
A jegyző a 2017. évi éves belső ellenőrzési terv kialakításakor a kockázatelemzési 
kérdőívek kitöltésével, a magasabb kockázattal bíró tevékenységek 
meghatározásakor maximálisan segítette a belső ellenőrt. 
 

3. Kontrolltevékenységek:  
 
A Bkr. 8. § -a szerint a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül 
kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, 
hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez és erősítik a szervezet integritását. A 
kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell 
a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló 
kontrollok kiépítését, különösen a döntések dokumentumainak elkészítése, a 
döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú 
megalapozottsága, a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, 
illetve ellenjegyzése, valamint a gazdasági események elszámolása vonatkozásában. 
A költségvetési szerv belső szabályzataiban 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, illetve 
folyamatosan felülvizsgálták. 
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A dolgozók munkaköri leírásai tartalmazták a kontrolltevékenység keretében 
ellátandó feladatokat. Az iktatás rendszere kialakított volt, az iratok csak szignálás 
útján voltak továbbíthatóak, így minden esetben működött a vezetői ellenőrzés. 
A kötelezettségvállalásoknál a pénzügyi ellenjegyzéssel, a pénzügyi kifizetések előtt 
az érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolással, a pénztárban az utólagos 
pénztárellenőrzéssel biztosították a pénzügyi-számviteli folyamatok tekintetében az 
engedélyezési, jóváhagyási kontrolltevékenységeket. A kontrollpontokról 
általánosságban megállapítható, hogy beépítették a folyamatokba. Az ellenőrzések 
során a végrehajtásban felmerült hiányosságok, nem megfelelőségek kijavítása 
érdekében meghozták a szükséges intézkedéseket. 
A munkafolyamatokba épített ellenőrzés színvonalát folyamatosan fejleszteni 
szükséges.  
 

4. Információs és kommunikációs rendszer 
 
A Bkr. 9. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket 
kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a 
megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve 
személyhez. Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy 
kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak, pontosak és 
összehasonlíthatóak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan 
meg legyenek határozva. 
 
A kommunikáció rendszere biztosította, 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 megtartották, 
ahol mindig egyeztetésre kerültek az aktuális feladatok, illetve értékelték azokat, 
melyekről az érintett dolgozókat is tájékoztatatták. A belső ellenőrzés során tett 
megállapításokról az érintetteket tájékoztatták.  
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 állhat. 
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A szervezetek monitoring stratégiával nem rendelkeztek. A belső kontrollrendszer 
monitoringja a szokásos és begyakorlott, a működési folyamtokba épített mindennapi 
operatív ellenőrzések biztosítják, továbbá az adatszolgáltatások, beszámolók, 
jelentéstételi kötelezettségek útján valósul meg. Rendszeresen tartanak vezetői 
értekezleteket, melyen a számonkérés, beszámolás által megvalósul az operatív 
monitoring tevékenység. Az önkormányzati szintű feladatellátásról, a kitűzött célok 
megvalósításáról a képviselő-testület tájékoztatása megtörténik.  
A belső kontrollrendszer működésének időnkénti kiértékeléséhez szükséges a 
rendszer folyamatos figyelemmel kísérésére és értékelésére, amely a monitoring 
keretén belül valósul meg.   
A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer részét képezi, támogatja a monitoring 
stratégiai elveit. A vezetés támaszkodik a belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, 
tapasztalatokra, a szükséges intézkedéseket meghozzák. 
 

III. Az intézkedési tervek megvalósítása 
 
Az elvégzett vizsgálatok esetében az érintettek írásbeli észrevételt nem tettek.  
Az ellenőrzési jelentések elfogadását követően az ellenőrzött szervezetek, illetve 
területek vezető minden esetben készítettek intézkedési tervet. Az intézkedési 
tervekben meghatározták a végrehajtandó intézkedéseket, a határidőt és a 
végrehajtásért felelős személyt. Az intézkedési tervek jóváhagyásáról a jegyző – a 
belső ellenőrzési vezető véleménye alapján – döntött. 
A 2016. évi ellenőrzések közül a 6/2016, 7/2016 és 8/2016. számú ellenőrzések 
elhúzódása miatt az éves beszámoló elkészültéig nem volt lehetőség intézkedési 
terveket készíteni, így ezek a 2017. évi beszámoló során kerülnek majd ismertetésre. 
 
A 2015. évi ellenőrzések esetében – a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
kivételével - az intézkedési tervekben foglalt egyes feladatok utolsó határideje a 
2015. évi beszámolót követően voltak esedékesek, így ezeknek az intézkedéseknek a 
megvalósulása itt kerül bemutatásra.  
A 2015. évi ellenőrzések intézkedési terveinek végrehajtásáról szóló beszámoló 
szerint – 5 ellenőrzés kivételével – az előírt feladatok határidőben végrehajtásra 
kerültek.  
Abod Község Önkormányzatánál a Pénzkezelési Szabályzatban a polgármester általi 
pénzkezelő hely nem szerepelt, illetve kézi számlatömböt nem szereztek be, mivel 
számítógéppel állítják elő a számlákat. Az Edelényi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat, az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, valamint az Abodi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzéseinél az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata még nem került kiegészítésre a 
munkakörökhöz tartozó felelősségi szabályokkal, melynek kapcsán megállapítható, 
hogy a Hivatal feladatkörének diverzifikációja miatti felülvizsgálatkor 2017. évben a 
kiegészítés megtörténik. Szakácsi Község Önkormányzatánál a falugondnok továbbra 
sem vezeti rá a menetlevélre a tankoláskori kilométeróra állást, illetve nem készíti el 
és nem adja le időben a havi üzemanyag elszámolásokat, a polgármester pedig 
továbbra sem írja alá a menetleveleket, nem igazolja a teljesítést. 
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Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat esetében több ellenőrzés és 
intézkedés után is előfordul, hogy az elnök úgy vállal írásbeli kötelezettséget, ír alá 
szerződéseket, hogy csak később juttatja el a pénzügyi ellenjegyző részére. 
 
A 2016. évi ellenőrzések közül az 1/2016, 2/2016 és 3/2016. számú ellenőrzések 
esetében az intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtása jelen éves 
beszámoló összeállításáig maradéktalanul megtörtént.  
 
A 2016. évi további ellenőrzések esetében, azaz a 4/2016 - 9/2016. számú 
ellenőrzéseknél az intézkedési tervekben szereplő feladatok csak később esedékesek, 
így az ezekről szóló tájékoztatás majd a 2017. évről szóló éves ellenőrzési jelentés 
keretében fog megtörténni.   
 
A jelentés mellékletét képező, az intézkedések megvalósítását tartalmazó 4. számú 
melléklet a fentiekben részletezettek szerint az 1/2015.-11/2015. számú ellenőrzések 
(kivétel a 3/2015. sz. ellenőrzés, mivel annál nem kellett intézkedési tervet készíteni), 
valamint az 1/2016.-3/2016. számú ellenőrzések intézkedéseit tartalmazza.   
 
A belső ellenőrzési vezető a 2016. 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 85,0 80,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I. Összesen (1-12)
70,0 77,0 70,0 77,0

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

2. Edelény Város Önkormányzata
10,0 12,0 10,0 12,0

3. Abod Község Önkormányzata
10,0 15,0 10,0 15,0

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

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

6. Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató 
és Intézményt Működtető 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
10,0 10,0 10,0 10,0

8. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
10,0 10,0 10,0 10,0

9. Edelényi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat 10,0 10,0 10,0 10,0

10. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
0,0 0,0 0,0 0,0

11. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
0,0 0,0 0,0 0,0

12. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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 10,0 8,0 10,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 5,0 5,0 5,0 5,0

3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 5,0 3,0 5,0 3,0

Adminisztratív 
személyzet5

státusz (fő) betöltött 
státusz (fő)

1. számú melléklet

Erőforrás 
összesen

embernapembernap

Külső 
erőforrás 

összesen4

fő

Külső 
szolgáltató3

Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

státusz (fő)6
betöltött 

státusz (fő)7
embernap

Belső ellenőr 
közszolgálati 

jogviszonyban1

Saját 
erőforrás 

összesen2
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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 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 85,0 80,0 85,0

I. Összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 77,0 70,0 77,0
aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
2. Edelény Város Önkormányzata 10,0 12,0 10,0 12,0 10,0 12,0
3. Abod Község Önkormányzata 10,0 15,0 10,0 15,0 10,0 15,0
4. Szakácsi Község Önkormányzata 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 
Intézményt Működtető Intézményfenntartó 
Tá lá

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
8. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
9. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. 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 ellenőrzések5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 8,0 10,0 8,0
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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

2. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0
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
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 3,0 5,0 3,0

aa) Saját szervezetnél 5,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 3,0 5,0 3,0
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

külső ellenőri 
nap

saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Pénzügyi ellenőrzés Utóellenőrzés7

db saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Rendszerellenőrzés

db

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

Szabályszerűségi ellenőrzés  

saját ellenőri 
nap3

külső ellenőri 
nap4db

2. számú melléklet

külső ellenőri 
nap

db saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

ellenőri nap

Ellenőri 
napok 

összesen

külső ellenőri 
nap

Ellenőrzések összesen

db saját ellenőri 
nap

Teljesítmény-ellenőrzés Informatikai ellenőrzés

db saját ellenőri 
nap

db saját ellenőri 
nap
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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 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0 0,0 96,0 101,0 96,0 101,0

I. Összesen 0,0 0,0 70,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0 0,0 86,0 93,0 86,0 93,0
aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 13,0 13,0 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 16,0

1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
2. Edelény Város Önkormányzata 10,0 12,0 10,0 12,0 10,0 12,0
3. Abod Község Önkormányzata 10,0 15,0 10,0 15,0 10,0 15,0
4. Szakácsi Község Önkormányzata 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
8. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
9. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. 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
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 10,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 8,0 10,0 8,0
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 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

2. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0

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 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0
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 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0
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
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 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 embernapsaját ellenőri 
nap

3. számú melléklet

Saját kapacitás 
összesen3

saját embernap

Ellenőrzések összesen1

külső 
embernap

Külső kapacitás 
összesen4

Kapacitás 
összesenEgyéb tevékenység2

külső ellenőri 
nap

embernap

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

saját embernap
külső 

embernap7 saját embernap

KépzésTanácsadás

saját 
embernap5

külső 
embernap6
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Előző év(ek)ről 
áthúzódó 

intézkedések2

Tárgyévi 
intézkedések3

 Ebből 
végrehajtott4

Megvalósítási 
arány

%
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
összesen (I.+II.) 25,0 49,0 66,0 89,2

I. Összesen 6,0 49,0 47,0 85,5
1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 3,0 4,0 7,0 100,0
2. Edelény Város Önkormányzata
3. Abod Község Önkormányzata 3,0 0,0 1,0 33,3
4. Szakácsi Község Önkormányzata 0,0 9,0 6,0 66,7
5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 0,0 6,0 6,0 100,0

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

7. Edelényi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat

0,0 5,0 5,0 100,0

8. Edelényi Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat

0,0 10,0 9,0 90,0

9. Edelényi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat

0,0 11,0 10,0 90,9

10. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 4,0 3,0 75,0

11. Szakácsi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat

II. Irányított szervek összesen 19,0 0,0 19,0 100,0

1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 3,0 0,0 3,0 100,0

2. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár 
és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

16,0 0,0 16,0 100,0

3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

1

2

3

4 Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő 
megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át. 

Csak beszámoláshoz!
Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került 
kitűzésre; stb.

Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

Intézkedések megvalósítása

db5

Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a 
határideje.

4. számú melléklet
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7./ Napirendi pont tárgya: 
 
 Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 
 Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsemkó János alpolgármester - a polgármester távollétében - a rendelet-tervezetet 
vitára bocsátja. 
  
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy a társulási megállapodás módosításának két 
lényeges eleme van, az egyik, hogy az új orvosi ügyelet telephelyét fel kellett venni, a 
másik, hogy pontosították a kizárási okokat, hogy ki lehessen zárni azt az önkormány-
zatot a társulásból, aki nem hajlandó eleget tenni a fizetési kötelezettségének. 
Természetesen a felszólítás és a határidő lejártát, illetve a felszólítást követően sem 
tesz eleget, mert az nem működik, és most is van olyan a szendrői körzetben 6-7 olyan 
település, aki „krónikusan” nem szeret fizetni, és van olyan is, aki másfél, két évvel 
tartozik. Eddig az ilyet nem tudták jogszerűen megoldani, nem zárhatták ki a 
társulásból, de ezzel a módosítással meg lehet majd tenni. 
 
Zsemkó János alpolgármester - a polgármester távollétében -  mivel kérdés, vélemény 
nem volt – az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

   ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                        29/2017.(V.31.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosításáról 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést, és 
minősített többséggel, nyílt szavazással az alábbi döntést hozta: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a 
határozat 1. mellékleteként j ó v á h a g y j a . 

 
2. Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodását egységes szerkezetben a határozat 
2. mellékleteként j ó v á h a g y j a . 
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3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Megállapodás módosítás, és az egységes szerkezetű 
módosított megállapodás aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 
Értesül: Társulás, társult önkormányzatok, osztályok 

 
 

1. melléklet a 29/2017. (V.31.) határozathoz 
 

EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK 2017. ÉVI 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
87-95. §-ában foglalt rendelkezései szerint az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás (3780 Edelény, 
István király útja 52.) társult települési önkormányzatainak képviselő-testületei a 2013. június 30. 
napján megkötött és jóváhagyott Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását (a 
továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: 
 

1. A Társulási Megállapodás 1.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1.4. A Társulás telephelyei:  3780 Edelény, Bányász út 2. 
                                                     3780 Edelény, István király útja 65.” 

2. A Társulási Megállapodás 1.9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1.9. A Társulás azonosító adatai: 
Törzskönyvi azonosító szám: 585510 
Adószám: 15585510-1-05 
KSH statisztikai számjel: 15585510-8411-327-05” 

3. A Társulási Megállapodás 5.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5.6. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések 
lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulást félévente, tárgyi félév május 31. 
és október 31. napjáig a Társulás számlájára kell befizetni. A Hétközi ill. hétvégi orvosi 
ügyeleti rendszer finanszírozását lakosságszám arányosan havi bontásban előre a hónap 5. 
napjáig a Társulás számlájára kell befizetni. A Társulás az orvosi ügyelet díját havonta egy 
összegben utalja át az egészségügyi szolgáltató részére, a szolgáltatóval kötött 
megállapodásban foglaltak szerint.” 
 

4. A Társulási Megállapodás az alábbi 4.9.7. ponttal egészül ki: 

„4.9.7. Társulási Tanács által a Tag társulásból történő kizárásához.” 
 

5. A Társulási Megállapodás az alábbi 4.14.8. ponttal egészül ki: 

„4.14.8. a Tag társulásból történő kizárásáról.” 
 

6. A Társulási Megállapodás 7.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„7.7. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a döntés meghozatalát 
követő második hónap utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a Társulási 
Megállapodásban foglalt kötelezettségének a fizetési határidő lejártát követően részére 
megküldött fizetési felszólításban megjelölt határidőig nem tett eleget. A kizárást megalapozza 
különösen az orvosi ügyelethez fizetendő hozzájárulás megfizetésének elmulasztása, 
amennyiben a Tag a fizetési felszólításban tűzött határidőig sem rendezi hátralékát.” 
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7. A Társulási Megállapodás Vegyes és Záró rendelkezések 9.1. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„ 9.1. A Társulási Megállapodás 2017. évi 1. számú módosítása és az egységes szerkezetű 
Társulási Megállapodás a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. A hatályba lépéshez 
szükséges valamennyi képviselő-testület minősített többséggel hozott elfogadó határozata és a 
Magyar Államkincstár által történő törzskönyvi bejegyzés.„ 

8. A Társulási Megállapodás Vegyes és Záró rendelkezések 9.2. pontja törlésre kerül. 

9. A Társulási Megállapodás 1. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„1. melléklet 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása tagjainak, valamint képviselőinek nevéről, székhelyéről 
és lakosságszámáról 

SORSZ
. 

TAG NEVE SZÉKHELYE 
TELEPÜLÉS 
LAKOSSÁGS

ZÁMA 
2016.01.01. 

KÉPVISELŐ NEVE 

1.  Abod Község 
Önkormányzata 

3753 Abod, 
Magyar u. 42. 230 

Rescsánszki Bertalanné 

2.  Balajt Község 
Önkormányzata 

3780 Balajt, 
Fő út 55. 502 

Szabó Árpád Zoltán 

3.  Becskeháza Község 
Önkormányzata 

3768 Becskeháza, 
Fő út 52. 34 

Székely Jenő 

4.  Bódvalenke Község 
Önkormányzata 

3768 Bódvalenke, 
Szabadság u. 65. 256 

Tóth János 

5.  Bódvarákó Község 
Önkormányzata 

3764 Bódvarákó, 
Szabadság u. 16. 97 

Farkas Árpád 

6.  Boldva Község 
Önkormányzata 

3794 Boldva, 
Széchenyi István út 5. 2462 

Csabai Gyula 

7.  Borsodszirák Község 
Önkormányzata 

3796 Borsodszirák, 
Fő út 35. 1233 

Tóth Attila 

8.  Bódvaszilas Község 
Önkormányzata 

3763 Bódvaszilas, 
Kossuth Lajos út 21. 1057 

Fülöp József 

9.  Damak Község 
Önkormányzata 

3780 Damak, 
Szabadság út 35. 258 

Baranyay Barnabás Sándor 

10.  Debréte Község 
Önkormányzata 

3825 Debréte, 
Petőfi Sándor u. 3. 22 

Csigó Tibor 

11.  Edelény Város 
Önkormányzata 

3780 Edelény, 
István k. u. 52. 9995 

Molnár Oszkár 

12.  Égerszög Község 
Önkormányzata 

3757 Égerszög, 
Béke u. 29. 62 

Dr. Lénárt Attila 

13.  Galvács Község 
Önkormányzata 

3752 Galvács, 
Bereg út. 10. 96 

Slezsák József 

14.  Hangács Község 
Önkormányzata 

3795 Hangács, 
Szabadság u. 21. 587 

Varga István 

15.  Hídvégardó Község 
Önkormányzata 

3768 Hidvégardó, 
Tornai út 106. 601 

Matusz János Tamás 
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16.  Hegymeg Község 
Önkormányzata 

3786 Hegymeg, 
Petőfi S. u. 18. 130 

Boschánszky Iván László 

17.  Irota Község 
Önkormányzata 

3786 Irota Petőfi S. u. 
66. 76 

Bencs Sándor 

18.  Komjáti Község 
Önkormányzata 

3765 Komjáti, 
Petőfi S. u. 13. 230 

Bárczi László 

19.  Lak Község 
Önkormányzata 

3786 Lak, 
Kossuth u. 18. 678 

Garai Bertalan 

20.  Ládbesenyő Község 
Önkormányzata 

3780 Ládbesenyő, 
Kossuth Lajos u. 64. 282 

Győrfi Gábor 

21.  Martonyi Község 
Önkormányzata 

3755 Martonyi, 
Fő út 54. 449 

Vécsei István 

22.  Meszes Község 
Önkormányzata 

3754 Meszes, 
Fő u. 39. 182 

Rozgonyi Tibor 

23.  Nyomár Község 
Önkormányzata 

3795 Nyomár, 
Szabadság u. 45. 333 

Bártfai Attila 

24.  Perkupa Község 
Önkormányzata 

3756 Perkupa, 
Kossuth L. u. 12. 917 

Molnár Zoltán 

25.  Rakaca Község 
Önkormányzata 

3825 Rakaca, 
Petőfi S. u. 92. 912 

Kiss Béla 

26.  Rakacaszend Község 
Önkormányzata 

3826 Rakacaszend, 
Fő u. 13. 390 

Lukács Attiláné 

27.  Szakácsi Község 
Önkormányzata 

3786 Szakácsi, 
Petőfi S. u. 2. 165 

Oláh Lajos 

28.  Szalonna Község 
Önkormányzata 

3754 Szalonna, 
Fő tér 1. 1 051 

Balogh Zsolt 

29.  Szendrő Város 
Önkormányzata 

3752 Szendrő, 
Hősök tere 1. 4 212 

Tomorszki István 

30.  Szendrőlád Község 
Önkormányzata 

3751 Szendrőlád, 
Fő u. 63. 2 117 

Horváth Szilveszter 

31.  Szín Község 
Önkormányzata 

3761 Szin, 
Szabadság u. 18. 841 

Ötvös Bálint 

32.  Szinpetri Község 
Önkormányzata 

3761 Szinpetri, 
Dózsa Gy. u. 58. 241 

Szűcs - Doszpoly Gyula 

33.  Szögliget Község 
Önkormányzata 

3762 Szögliget, 
Kossuth L. út 57. 649 

Üveges Attila 

34.  Szőlősardó Község 
Önkormányzata 

3757 Szőlősardó, 
Széchenyi I. u. 23. 121 

Holló István 

35.  Szuhogy Község 
Önkormányzata 

3734 Szuhogy, 
József A. u. 52. 1 160 

Hermánné Dienes Piroska 

36.  Teresztenye Község 
Önkormányzata 

3757 Teresztenye, 
Rákóczi F. u. 18. 26 

Brogli Attila 

37.  Tomor Község 
Önkormányzata 

3787 Tomor,  
Kossuth u. 75. 241 

Szilvai Attila 

38.  Tornabarakony 
Község 
Önkormányzata 

3765 Tornabarakony, 
Dózsa Gy. u. 34. 

29 

Dr. Szilágyi Ferenc 
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39.  Tornanádaska Község 
Önkormányzata 

3767 Tornanádaska, 
Kossuth L. u. 44. 731 

Beri Tamás 

40.  Tornaszentjakab 
Község 
Önkormányzata 

3769 Tornaszentjakab, 
Rákóczi F. u. 25. 

219 

Kondásné Galkó Mónika 

41.  Tornaszentandrás 
Község 
Önkormányzata 

3765 
Tornaszentandrás, 
Hunyadi J. u. 4. 205 

Krajnyák Dénes 

42.  Tornakápolna Község 
Önkormányzata 

3761 Tornakápolna, 
Dózsa Gy. u. 31. 20 

Doszpoly Lóránd 

43.  Varbóc Község 
Önkormányzata 

3756 Varbóc, 
Petőfi S. út 18. 64 

Ifj. Molnár László 

44.  Viszló Község 
Önkormányzata 

3825 Viszló, 
Fő út 70/A. 68 

Kisfalusi Imre 

45.  Ziliz Község 
Önkormányzata 

3794 Ziliz, 
Dózsa Gy. u. 1. 376 

Verebélyi Norbert 

 

10. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása hatályos Társulási Megállapodásának jelen 
módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. 

11. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának jelen módosítása a 
törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

A Társulási Megállapodás módosítását annak elolvasása, értelmezése után a Társult Önkormányzatok 
nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt 
helybenhagyólag, saját kezűleg írják alá. 

Edelény, 2017. …….. 
 

Záradék: 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása törzskönyvi bejegyzés napjától hatályos Társulási 
Megállapodásának módosítását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel, 
a testületi üléseiken az alábbi határozatokkal hagyták jóvá: 
 

1. Abod Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...)  
2. Balajt Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
3. Becskeháza Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...)  
4. Bódvalenke Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...)  
5. Bódvarákó Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...)  
6. Bódvaszilas Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
7. Boldva Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...)  
8. Borsodszirák Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
9. Damak Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
10. Debréte Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
11. Edelény Város Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
12. Égerszög Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
13. Galvács Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
14. Hangács Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
15. Hegymeg Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
16. Hidvégardó Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
17. Irota Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
18. Komjáti Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
19. Ládbesenyő Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
20. Lak Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
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21. Martonyi Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
22. Meszes Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
23. Nyomár Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
24. Perkupa Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
25. Rakaca Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
26. Rakacaszend Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
27. Szakácsi Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
28. Szalonna Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
29. Szendrő Város Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
30. Szendrőlád Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
31. Szin Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
32. Szinpetri Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
33. Szögliget Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
34. Szőlősardó Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
35. Szuhogy Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
36. Teresztenye Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
37. Tomor Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
38. Tornabarakony Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
39. Tornakápolna Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
40. Tornanádaska Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
41. Tornaszentandrás Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
42. Tornaszentjakab Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
43. Varbóc Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
44. Viszló Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
45. Ziliz Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
 

 
Abod Község Önkormányzat képviseletében: 

 
………………………………………. 

Rescsánszki Bertalanné 
polgármester 

 

Balajt Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Szabó Árpád Zoltán 

polgármester 
 

Bódvalenke Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Székely Jenő 
polgármester 

 

Bódvalenke Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Tóth János 
polgármester 

Bódvarákó Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Farkas Árpád 
polgármester 

 

Bódvaszilas Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Fülöp József 
polgármester 

 
Boldva Község Önkormányzat képviseletében: 

 
………………………………………. 

Csabai Gyula 
polgármester 

 
 
 
 
 

Borsodszirák Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Tóth Attila 

Polgármester 
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Damak Község Önkormányzat képviseletében: 

 
………………………………………. 

Baranyay Barnabás Sándor 
polgármester 

 

Debréte Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Csigó Tibor 
polgármester 

 
Edelény Város Önkormányzat képviseletében: 

 
………………………………………. 

Molnár Oszkár 
polgármester 

 
 

Égerszög Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Dr. Lénárt Attila 

polgármester 
 
 

Galvács Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Slezsák József 
polgármester 

 
 

Hangács Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Varga István 
polgármester 

 
 

Hegymeg Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Boschánszky Iván László 

polgármester 

Hidvégardó Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Matusz János Tamás 

polgármester 
 
 
 

Irota Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Bencs Sándor 
polgármester 

Komjáti Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Bárczi László 
polgármester 

 
 

Lak Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Garai Bertalan 

polgármester 
 
 

Ládbesenyő Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Győrfi Gábor 
polgármester 

 
 

Martonyi Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Vécsei István 
polgármester 

 
 

Meszes Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Rozgonyi Tibor 

polgármester 
 
 

Nyomár Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Bártfai Attila 
polgármester 

Perkupa Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Molnár Zoltán 

polgármester 
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Rakaca Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Kiss Béla 

polgármester 
 
 
 

Rakacaszend Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Lukács Attiláné 

polgármester 
 
 

Szakácsi Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Oláh Lajos 
polgármester 

 
 
 

Szalonna Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Balogh Zsolt 
polgármester 

 
 

Szendrő Község Önkormányzat képviseletében: 
………………………………………. 

Tomorszki István 
polgármester 

 
 

Szendrőlád Község Önkormányzat képviseletében: 
………………………………………. 

Horváth Szilveszter 
polgármester 

 
 

Szin Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Ötvös Bálint 
polgármester 

 
 

Szinpetri Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Szűcs - Doszpoly Gyula 

polgármester 
 
 

Szögliget Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Üveges Attila 
polgármester 

 
 
 

Szőlősardó Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Holló István 
polgármester 

 
 
 

Szuhogy Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Hermánné Dienes Piroska 

polgármester 
 

Teresztenye Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Brogli Attila 
polgármester 

 
 

Tomor Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Szilvai Attila 
polgármester 

 
 
 
 

 
Tornabarakony Község Önkormányzat képviseletében: 

 
………………………………………. 

Dr. Szilágyi Ferenc 
polgármester 
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Tornanádaska Község Önkormányzat 
képviseletében: 

 
………………………………………. 

Beri Tamás 
polgármester 

 

Tornaszentandrás Község Önkormányzat 
képviseletében: 

 
………………………………………. 

Krajnyák Dénes 
polgármester 

 
Tornaszentjakab Község Önkormányzat 

képviseletében: 
 

………………………………………. 
Kondásné Galkó Mónika 

polgármester 
 

Tornakápolna Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Doszpoly Lóránd 

polgármester 
 

Varbóc Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Ifj. Molnár László 

polgármester 
 
 

Viszló Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Kisfalusi Imre 
polgármester 

 
 

Ziliz Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Verebélyi Norbert 

polgármester 
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2. melléklet a 29/2017.(V.31.) határozathoz 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
egységes szerkezetben 

 
A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 87. §-ban kapott felhatalmazás alapján, 
a Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a 2004.05.26-tól működő önkormányzati társulás 
társulási megállapodását az alábbiak szerint fogadják el: 
 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 

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

 
1.2. Társulás neve: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) 
 
1.3. A Társulás székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 
 
1.4. A Társulás telephelyei:  3780 Edelény, Bányász út 2. 
    3780 Edelény, István király útja 65. 
 
1.5. A Társulás működési területe: a társult települések közigazgatási területe. 
 
1.6. A társulás tagjai, lakosságszáma: 1. melléklet szerint. 
 
1.7. A Társulás időtartama: a Társulás határozatlan időre jön létre. 
 
1.8. A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek 

működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-, számviteli-, 
gazdálkodási-, döntés előkészítési-, végrehajtás szervezési feladatait az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el. 

 
1.9. A Társulás azonosító adatai: 

Törzskönyvi azonosító szám: 585510 

Adószám: 15585510-1-05 

KSH statisztikai számjel: 15585510-8411-327-05 

1.10. A Társulás államháztartási szakágazati besorolása:  

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége. 

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

A Megállapodás 4. melléklete tartalmazza. 

 
2. A TÁRSULÁS CÉLJAI 

 
2.1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere 

szervezeti keretének biztosítása. 
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2.2. Térségi közszolgáltatások biztosítása, szervezése, összehangolása, fejlesztése, az egyes 
települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, 
valamint a közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi feladatellátás rendszerének kialakítása, 
szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése. 

 
2.3. A térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása, fejlesztése. 
 
2.4. A feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása, fejlesztése, a kistérség területének 

összehangolt fejlesztése. 
 

3. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK 
 
3.1. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások: 
3.1.1. A Társulás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c) pontjában 

meghatározott egészségügyi alapellátás körében gondoskodik hétközi illetve hétvégi orvosi 
ügyeleti rendszer összehangolásáról, közös működtetéséről Szendrő város és Edelény 
városközpontokkal a hatályos ágazati jogszabályok figyelembe vételével, jelen 
megállapodásban részletezett szabályok szerint. 

3.1.1.1. Az orvosi ügyelet feladat-ellátásra társuló települések jegyzékét, Szendrő és Edelény 
városközpontú ügyeletek illetékességi területe szerinti bontásban a megállapodás 2. melléklete 
tartalmazza. 

3.1.1.2. A feladatellátásra társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a feladatellátáshoz 
kapcsolódó OEP támogatás igénylésére az egészségügyi szolgáltató közvetlenül jogosult. 

3.1.1.3. A feladatellátásra társuló önkormányzatok a 3.1.1.2. pont szerinti OEP támogatáson felüli 
díjat az 5.6. pont szerint kötelesek megfizetni a Társulás részre. A Társulás a díjat az 
egészségügyi szolgáltató részére jelen megállapodásban foglaltak, és a szolgáltatóval kötött 
megállapodás szerint utalja át a szolgáltató részére. 

3.1.1.4. Amennyiben valamely társult település a díjat határidőre nem fizeti meg, az 5. pontban 
rögzítettek szerint kell eljárni. 

3.1.2. Térségi adatbázis, információs rendszer működtetése. 
3.1.3. Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés.  
3.1.4. A védőnői szolgálatok, iskola egészségügyi feladatellátás működésének összehangolása. 
3.1.5. Kistérségi szűrővizsgálatok szervezése. 
 
3.2. A területfejlesztési feladatok körében: 
3.2.1. vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; 
3.2.2. kidolgozza és elfogadja a Társulás területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; 
3.2.3. koordinálja a térségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt – szervezetek 

együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 
3.2.4. folyamatosan kapcsolatot tart megyei önkormányzattal, a térségben működő közigazgatási 

szervezetekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források 
feltárása érdekében; 

3.2.5. forráskoordinációt végez, pályázatokat készít tervei megvalósítására, adatokat, információkat 
szolgáltat a területi információs rendszernek, 

3.2.6. pályázatot nyújthat be a térség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. 
 
3.3. A térség közigazgatási ügyintézésének korszerűsítése 
 
3.4. Család-, gyermek- és ifjúságvédelem a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (2) bekezdése b) pontja keretében; ifjúsági feladatok 
térségi szintű koordinálása, szervezése, ezen belül különösen: 

3.4.1. figyelemmel kíséri és segíti a térségben élő ifjúsági közösségek tevékenységét; 



124 

3.4.2 elősegíti a településeken működő, az ifjúságot érintő önkormányzati, civil és informális 
szervezetek koordinációját; 

3.4.3 elősegíti a térségben lévő ifjúsági közösségek közötti együttműködést, és 
3.4.4. ifjúsági programokat szervez. 
 
3.5. Települési és térségi esélyegyenlőségi tervek elkészítése, esélyegyenlőségi program 

megvalósítása, esélyegyenlőség megvalósulásának elősegítése. 
 
3.6. Bűnmegelőzési együttműködés 
 
3.7. Turizmusfejlesztés, idegenforgalom, ezen belül különösen: 
3.7.1. közreműködik a térség idegenforgalmi értékeinek feltárásában 
3.7.2. közreműködik a térség és a mikrotérségek turizmusfejlesztési koncepciójának kidolgozásában, 
3.7.3. közreműködik a térség turizmust megtartó, elősegítő programok kidolgozásában, 

megvalósításában, 
3.7.4.Térség településeinek, a kistérség idegenforgalmi értékeinek közös megjelentetése. 
 
3.8. Térségi közművelődési tevékenységek koordinálása, térségi identitás erősítése, kulturális 

örökség őrzése  
3.8.1. Amatőr alkotó művészeti tevékenységek, közösségek menedzselése. 
3.8.2. Gyermek és ifjúsági alkotótábor, művésztelep működtetése. 
3.8.3. Térségi információs rendszer működtetése. 
3.8.4. Térségi kulturális kapcsolatok szervezése, gondozása. 
3.8.5. Művészeti bemutatók, amatőr alkotó művészek kiállításának szervezése. 
 
3.9. Helyi környezet- és természetvédelem, ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 

valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés feladatainak összehangolása. 
 
3.10. Térségi foglalkoztatás-politikai célok összehangolása 
 
3.11. Sport feladatok 
3.11.1. Térségi szintű utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás.  
3.11.2. Térségi sportversenyek szervezése, rendezése.  
3.11.3. Sport rendezvénynaptár készítése, összehangolása. 
3.11.4. Térségi versenyrendszer működtetéséhez segítségnyújtás.  
3.11.5. Pályázatfigyelés, közös pályázat, pályázati források gyűjtése. 
 
3.12. Nemzetközi és térségi külföldi kapcsolatok terén: 
3.12.1. Határon átnyúló kapcsolatok, határmenti együttműködések. 
3.12.2. Külföldi térségi kapcsolatok kialakítása, működtetése. 
 
3.13. Településfejlesztési, településrendezési feladatok koordinálása 
 
3.14. Nemzetiségi ügyek támogatása. 
 
3.15. Közterület rendjének fenntartása 
3.15.1. A Társulás a közterületi felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján gondoskodik a 

társulás illetékességi területén lévő - de a feladatellátásra társult  önkormányzat illetékességi 
területéhez tartozó - közterület felügyeletéről, a hatályos ágazati jogszabályok figyelembe 
vételével, jelen és külön megállapodásban részletezett szabályok szerint. 

3.15.1.1. A közterület felügyelet-ellátásra társuló települések jegyzékét a megállapodás 5. melléklete 
tartalmazza. 

3.15.1.2. A feladatellátásra társuló önkormányzatok a közterületi felügyelet adott önkormányzatra 
esedékes összes díjat az 5.14. pont szerint köteles megfizetni a Társulás részre.  
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3.15.1.3. Amennyiben valamely társult település a díjat határidőre nem fizeti meg, az 5. pontban 
rögzítettek szerint kell eljárni. 

3.15.2. Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés.  
 

4. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 
 

4.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 
 
4.2. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei. A Társulási Tanács minden 

tagja egy szavazattal rendelkezik. 
 
4.3. A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely település polgármestere hívja össze. Az 

alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, illetve választja meg minősített többséggel, 
titkos szavazással tagjai sorából az elnököt. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely 
tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelén lévő tagok legalább ¼-ének szavazata szükséges. 

 
4.4. A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére alelnököt választ. Az alelnök személyére az 

elnök tesz javaslatot. 
 
4.5. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező tag 

jelen van és az általuk képviselt települések lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó 
települések lakosságszámának felét. 

 
4.6. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választását követő 30 napon belül a társulás székhely település polgármestere hívja össze. A 
tisztújító ülés működésére egyebekben az e fejezet 2-5. pontjait kell alkalmazni. 

 
4.7. A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. A határozatokat az év elejétől kezdődően növekvő 

sorszámmal kell ellátni. 
 
4.8. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely meghaladja a 

jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát (egyszerű többség). 

 
4.9. Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely eléri a 

társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 

Minősített többségű döntés szükséges: 
4.9.1.  a társulási megállapodás elfogadásához, módosításához, 
4.9.2.  a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választáshoz,  
4.9.3. a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez, átszervezéséhez, 
4.9.4. a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához, 
4.9.5. azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat meghatároz, továbbá a  
4.9.6. jogszabály által előírt esetekben, 
4.9.7. Társulási Tanács által a Tag társulásból történő kizárásához. 
 
4.10. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést az elnök, 

akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és 
vezeti. 

 
4.11. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
4.11.1. a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a javaslat 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, 
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4.11.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a 
kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül, 

4.11.3. a Pénzügyi Bizottság kezdeményezésére a kézhezvételtől számított 15 napon belül. 
 
4.12. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. 
 
4.13. A Társulási Tanács: 
4.13.1 zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 

tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 
esetén; 

4.13.2. zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 
annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor; 

4.13.3 zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat 
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

 
4.14. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörben dönt: 
4.14.1. elnökének, alelnökének megválasztásáról, 
4.14.2. a társulási megállapodás elfogadásáról és módosításáról, valamint a társulás megszüntetéséről, 
4.14.3. a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról, 
4.14.4. költségvetés, zárszámadás elfogadásáról, 
4.14.5. költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről, 

intézmény, más szervezet közös alapítására, az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes 
rendelkezéseket a társulás SZMSZ-e tartalmazza, 

4.14.6. közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más társulással történő 
megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások megvalósításáról, 

4.14.7. tagok költségviselése mértékéről, 
4.14.8. a Tag társulásból történő kizárásáról. 
 
4.15. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

az ülés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek, meghívottak nevét, a javasolt, elfogadott és 
tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók 
nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a 
szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők számát, a 
szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket, valamint a Mötv. által előírt elemeket. 

 
4.16. „A jegyzőkönyvet az elnök és az Edelény Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője írja alá. A 

jegyzőkönyv egy eredeti példányát az elnök az ülést követő 15 napon belül megküldi a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak.” 

 
4.17. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza.  
 
4.18. A Társulási Tanács elnöke: 
 
4.18.1. ellátja a Társulás képviseletét, 
4.18.2. összehívja a Társulási Tanács ülését; 
4.18.3. vezeti a tanácskozást; 
4.18.4. érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat előírásainak; 
4.18.5. gondoskodik a döntések végrehajtásáról; 
4.18.6. ellátja a társulás képviseletét; 
4.18.7. éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi 

beszámolót és zárszámadást. 
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4.18.8. gyakorolja a Társulás valamennyi közbeszerzési eljárása esetén az ajánlatkérőt megillető 
döntési jogosultságot, és kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait. 

 
Bizottság(ok) 

 
4.19. A Társulási Tanács döntései előkészítésére, a döntések végrehajtására, szervezésére 
bizottságo(ka)t alakíthat. A bizottság tagja lehet a Társulási Tanács tagja, a térség területén működő 
intézmények, gazdálkodó szervezetek, szakmai szervezetek, valamint a lakosság önszerveződő 
közösségeinek képviselője. A bizottság elnöke a Társulási Tanács tagja. 
 
4.20. A bizottság(ok) tagjainak számát, összetételét, működésének rendjét a Társulási Tanács 

határozza meg. 
 
4.21. Nem lehet a Társulási Tanács bizottságának tagja: 
4.21.1. a Társulási Tanács elnöke, alelnöke; 
4.21.2. a Társulás alkalmazottja. 
 
4.22. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére három tagú Pénzügyi Bizottságot 

hoz létre. 
 
4.23. A bizottságok elnökét és tagjainak több mint felét a Társulási Tanács tagjai közül kell 

kiválasztani. 
 
4.24. A bizottság(ok) működését és részletes feladatait társulás SZMSZ-e, valamint a bizottság(ok) 

ügyrendje tartalmazza, amelyet a bizottság(ok) saját maguk állapítanak meg. 
 
 
 

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása 
 

4.25. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás 
szervezése) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) útján látja el a 
hivatalon belül önálló osztályként működő szervezeti egységgel. 
 
4.26. Az önálló szervezeti egység elnevezése: Kistérségi Osztály. 
 
4.27. Az Osztály munkaszervezeti feladatait a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza.  
 
4.28. A Kistérségi Osztály köztisztviselői felett a munkáltatói jogot Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője gyakorolja. 
 

5. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA 
 

5.1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves költségvetés 
alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja 
meg. A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételek költségvetési szerv hatáskörében 
felhasználható körét és mértékét határozatban szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a 
Társulási Tanács a Hivatal útján gondoskodik. 
 
5.2. A Társulás nevében vállalható kötelezettséget és az utalványozás rendjét külön szabályzat 
tartalmazza.  
 
5.3. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint - a 10.§ (2) bekezdésben 
meghatározott kivétellel - a Társulás adósságot keletkeztető ügyletet csak a Kormány előzetes 
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hozzájárulásával köthet. A Társulás az adott feladat ellátásában érintett önkormányzatok kezesség és 
garancia vállalása mellett, hitelt vehet fel az adósságkezeléséhez szükséges kötelezettségeinek 
teljesítésére. 
 
5.4. A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi. A Pénzügyi Bizottság ennek 
keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba, megvizsgálhatja a megkötött 
szerződéseket. A Társulás és a Társulási Tanács, az Elnökség tagjaitól, továbbá a Hivatal dolgozóitól 
felvilágosítást kérhet. 
 
5.5. A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi terve, gazdálkodással 
kapcsolatos egyéb dokumentumai csak a Pénzügyi Bizottság véleményével együtt terjeszthetők a 
Társulási Tanács elé. 
 
5.6. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések 
lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulást félévente, tárgyi félév május 31. és 
október 31. napjáig a Társulás számlájára kell befizetni. A Hétközi ill. hétvégi orvosi ügyeleti rendszer 
finanszírozását lakosságszám arányosan havi bontásban előre a hónap 5. napjáig a Társulás számlájára 
kell befizetni. A Társulás az orvosi ügyelet díját havonta egy összegben utalja át az egészségügyi 
szolgáltató részére, a szolgáltatóval kötött megállapodásban foglaltak szerint. 
 
5.7. A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács által meghatározott 
egy főre vetített összeg szorzata határozza meg. A lakosságszám tekintetében a költségvetési 
törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. A 
települések lakosságszámát a Társulási megállapodás 1. melléklete tartalmazza, amelyet évente – 
tárgyévet megelőző január 1. napja szerinti állapotnak megfelelően – tárgyév március 31. napjáig 
aktualizálni szükséges.  
 
5.8. A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől számított 15 
napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot. 
 
5.9. A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat kétszeresének 
megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. 
 
5.10. A tagönkormányzatok által vállalt orvosi ügyelet feladatellátáshoz kapcsolódó pénzügyi 
hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az irányadó eljárás a jogszabályon alapuló beszedés (inkasszó) 
alkalmazása. 
 
5.11. Amennyiben valamely tagönkormányzat orvosi ügyelet feladatellátáshoz kapcsolódóan vállalt 
pénzügyi hozzájárulása teljesítését illetően 15 napot elérő késedelembe esik, a Társulás mindenféle 
előzetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 
napon belül jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján 
beszedési megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a 
követelést bírósági úton érvényesíti. 
 
5.12. Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll fenn 
tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás alelnöke jogosult. 
 
5.13. Tagönkormányzatok vállalják, hogy az orvosi ügyelet feladatellátás díjfizetésére vonatkozóan a 
fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás elválaszthatatlan 3. mellékletében szereplő 
tartalommal számlavezető hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti 
példányának megküldésével igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás 
kézbesítésétől számított 8 napon belül. 
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5.14. A közterületi felügyelet-ellátásra társuló települések a településükre eső feladat-ellátás összes 
díjának havi költségét előre megfizetik a Társulás számlájára minden hó 5. napjáig. A díjszámítás 
alapját az adott önkormányzat minden év december 31-ig leadott feladatellátásra vonatkozó 
költségvetése képezi. A tagönkormányzatok által vállalt közterület felügyelet feladatellátáshoz 
kapcsolódó pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az irányadó eljárás a jogszabályon 
alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása. 
 

6. A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS 
 

6.1. A Társulás feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezhet. 
 
6.2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják: 
6.2.1. a Társulásban részt vevő tagok befizetései, 
6.2.2. a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjfizetései, 
6.2.3. az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jogok stb.), 
6.2.4. központi költségvetési támogatás, 
6.2.5. pályázati úton elnyert támogatások. 
 
6.3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak, 
gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az eredményes 
működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közötti külön megállapodás tartalmazza. 
 
6.4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak feletti 
tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata. 
 
6.5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács jogosult, 
egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket. 
 
6.6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a Társulási 
Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról előzetesen állást foglal a Pénzügyi Bizottság. A 
vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott 
feladatok biztosítását szolgálja. 
 
6.7. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében tíz évig, egyéb 
vagyon esetén öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve – nem idegeníthető el. 
 
6.8. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban 
felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
 
 

7. CSATLAKOZÁS, FELMONDÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 
 

Csatlakozás 
 

7.1. A Társuláshoz a települési önkormányzat csak naptári év első napjával jogosult csatlakozni. A 
csatlakozás iránti kérelmet a Társulási Tanács Elnökéhez kell benyújtani. 
 
7.2. A csatlakozásról szóló döntést legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell 
meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 
 
7.3. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt vevő valamennyi 
települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 
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7.4. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli hozzájárulásról, illetőleg a 
felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékű jogok) átvételéről a Társulási Tanács dönt. 
 

Kiválás 
 

7.5. A társulásból kiválni a naptári év június 30. napjával és a naptári év utolsó napjával lehet.  
 
7.6. A kiválásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és 
arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 
 
 

Kizárás 
 

7.7. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a döntés meghozatalát követő 
második hónap utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a Társulási Megállapodásban 
foglalt kötelezettségének a fizetési határidő lejártát követően részére megküldött fizetési felszólításban 
megjelölt határidőig nem tett eleget. A kizárást megalapozza különösen az orvosi ügyelethez fizetendő 
hozzájárulás megfizetésének elmulasztása, amennyiben a Tag a fizetési felszólításban tűzött határidőig 
sem rendezi hátralékát. 
 

A Társulás megszűnése 
 

7.8. A Társulás megszűnik, ha valamennyi tagja minősített többségű döntéssel a megszüntetés mellett 
foglal állást, illetve a bíróság jogerős döntése alapján. 
 
7.9. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni. 
 
7.10. A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő kötelezettségek 
kiegyenlítését követően - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 
 
7.11. A vagyonfelosztás fontosabb elvei: 
7.11.1. a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába kell adni, 
7.11.2. a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában pénzben 
megváltani, 
7.11.3. tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg. 
 
7.12. A Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba bevitt 
vagyonnal el kell számolni. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a kizárt tag csak abban az esetben 
tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ennek hiányában a volt tagot a 
Társulással kötött külön szerződés alapján használati díj illeti meg. 
 
7.13. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet 
oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások teljesítését 
veszélyeztesse. 
 
7.14. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a 
társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek a társulási 
megállapodásban megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások ellátását nem veszélyeztetik. 

 
Visszafizetési kötelezettségek 

 
7.15. A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik, és felelős a jogszerű 
felhasználásért. 
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7.16. Amennyiben a Társulás támogatásban részesült és a tag(ok) kilépése eredményeként a Társulás 
már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges feltételeknek, úgy a kilépő tag(ok) köteles(ek) 
a kilépő önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó támogatásnak megfelelő összeget kamattal 
növelten a központi költségvetésnek megfizetni. 
 
7.17. Amennyiben a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján bármilyen közös beruházásban vesz 
részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a beruházással kapcsolatos és számára megállapított 
támogatást, illetve hozzájárulást ne fizesse meg. 
 
7.18. Ha a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült, köteles annak 
összegét, illetve fennmaradó részét a Társulás számlájára még a kilépés időpontját megelőzően 
visszafizetni. 
 
7.19. A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke-elhelyezési 
pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek jelen fejezet 16-19. pontjában meghatározott 
összegekkel és a kezelési költségekkel csökkentett összege. 
 
7.20. A társulási megállapodás felmondás, és kizárás esetén jelen fejezet 9-14. pontja megfelelően 
alkalmazandó. 

 
8. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE 

 
8.1. A Társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály alapján hatáskörrel rendelkező 
szervek és személyek ellenőrizhetik. A Társulás belső pénzügyi ellenőrzése a folyamatba épített, 
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) és belső ellenőrzés útján biztosított. A belső 
ellenőrzés feladatait az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal – mint a munkaszervezet feladatait 
ellátó székhely szerinti Hivatal - jegyzője szervezi meg külső, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott 
belső ellenőr útján. A megbízott belső ellenőrnek rendelkeznie kell a hatályos jogszabályok szerinti 
képesítéssel, regisztrációval és egyéb a munkavégzéshez szükséges feltételekkel. A belső ellenőr 
megbízási díja a Társulás költségvetését terheli. A belső ellenőr feladatát a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel összhangban 
a megbízási szerződés részletezi. 

 
8.2. A társulás tagjai – polgármestereik útján ellenőrizhetik a társulás működését célszerűségi és 
gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a társulás 
elnökének, a Pénzügyi Bizottság elnökének és a társulás tagjainak meg kell küldeni. 

 
9. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
9.1. A Társulási Megállapodás 2017. évi 1. számú módosítása és az egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodás a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. A hatályba lépéshez szükséges valamennyi 
képviselő-testület minősített többséggel hozott elfogadó határozata és a Magyar Államkincstár által 
történő törzskönyvi bejegyzés. 
9.2.  – törölve - 
 
9.3. A Társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, illetve törvényben, 
kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják. A társulási megállapodást a helyi 
önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül a tagok felülvizsgálják. 
 
9.3.1 Társulási Megállapodás módosításának feltételei: 

a) A Társulási Megállapodás módosítását bármelyik társulási tag írásban kezdeményezheti. Az 
írásos kezdeményezésben meg kell határozni a módosítás célját, indokát és a Társulási 
Megállapodás módosítani kívánt pontját és a módosítás pontos szövegét. 
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b) A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését meg kell küldeni a társulás 
elnökének. A társulás elnöke a módosítás kezdeményezést a kézhezvételtől számított 8 napon 
belül megküldi a társult önkormányzatok polgármestereinek. 

c) A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését a polgármester 30 napon belül a 
tagönkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti. 

d) A tagönkormányzat képviselő-testülete a módosítási kezdeményezésről minősített többséggel 
dönt. 

e) Ha és amennyiben minden társulási tag képviselő-testülete elfogadta a módosítást, úgy a 
módosított Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok polgármesterei aláírják. 

 
9.4. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a 
Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 
 
9.5 Felek jelen megállapodás értelmezésében, illetve teljesítésével kapcsolatos vitás kérdéseiben a 
közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. 

 
9.6. A felmondás, illetőleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal a felek 
kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyről jegyzőkönyv készül.  
 
9.7. Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás az abban meghatározott módon felmondható, 
illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető. 
 
9.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
 
E d e l é n y, 2017. ……………………… 

 

Z á r a d é k: 

A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a Társulási 
Megállapodást aláírásával látta el: 

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:   Polgármester  
 
 

Abod Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Rescsánszki Bertalanné 

polgármester 
 

Balajt Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Szabó Árpád Zoltán 

polgármester 
 

Bódvalenke Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Székely Jenő 
polgármester 

 

Bódvalenke Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Tóth János 
polgármester 
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Bódvarákó Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Farkas Árpád 
polgármester 

 

Bódvaszilas Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Fülöp József 
polgármester 

 
Boldva Község Önkormányzat képviseletében: 

 
………………………………………. 

Csabai Gyula 
polgármester 

 

Borsodszirák Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Tóth Attila 
polgármester 

 
Damak Község Önkormányzat képviseletében: 

 
………………………………………. 

Baranyay Barnabás Sándor 
polgármester 

 

Debréte Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Csigó Tibor 
polgármester 

 
Edelény Város Önkormányzat képviseletében: 

 
………………………………………. 

Molnár Oszkár 
polgármester 

 
 

Égerszög Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Dr. Lénárt Attila 

polgármester 
 
 

Galvács Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Slezsák József 
polgármester 

 
 

Hangács Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Varga István 
polgármester 

 
 

Hegymeg Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Boschánszky Iván László 

polgármester 

Hidvégardó Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Matusz János Tamás 

polgármester 
 
 
 

 
Irota Község Önkormányzat képviseletében: 

 
………………………………………. 

Bencs Sándor 
polgármester 

 
Komjáti Község Önkormányzat képviseletében: 

 
………………………………………. 

Bárczi László 
polgármester 

 
 

Lak Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Garai Bertalan 

polgármester 
 
 

Ládbesenyő Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Győrfi Gábor 
polgármester 
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Martonyi Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Vécsei István 
polgármester 

 
 

Meszes Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Rozgonyi Tibor 

polgármester 
 
 

Nyomár Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Bártfai Attila 
polgármester 

 
 

Perkupa Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Molnár Zoltán 

polgármester 
 

 
Rakaca Község Önkormányzat képviseletében: 

 
………………………………………. 

Kiss Béla 
polgármester 

 
 

Rakacaszend Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Lukács Attiláné 

polgármester 
 
 

Szakácsi Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Oláh Lajos 
polgármester 

 
 

Szalonna Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Balogh Zsolt 
polgármester 

 
 

Szendrő Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Tomorszki István 

polgármester 
 
 

Szendrőlád Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Horváth Szilveszter 

polgármester 
 
 

Szin Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Ötvös Bálint 
polgármester 

 
 

Szinpetri Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Szűcs - Doszpoly Gyula 

polgármester 
 
 

Szögliget Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Üveges Attila 
polgármester 

 
 

 

Szőlősardó Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Holló István 
polgármester 

 
 
 

Szuhogy Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Hermánné Dienes Piroska 

polgármester 

Teresztenye Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Brogli Attila 
polgármester 
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Tomor Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Szilvai Attila 
polgármester 

 

 
Tornabarakony Község Önkormányzat képviseletében: 

 
………………………………………. 

Dr. Szilágyi Ferenc 
polgármester 

 
Tornanádaska Község Önkormányzat 

képviseletében: 
 

………………………………………. 
Beri Tamás 

polgármester 
 

Tornaszentandrás Község Önkormányzat 
képviseletében: 

 
………………………………………. 

Krajnyák Dénes 
polgármester 

 
Tornaszentjakab Község Önkormányzat 

képviseletében: 
 

………………………………………. 
Kondásné Galkó Mónika 

polgármester 
 

Tornakápolna Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Doszpoly Lóránd 

polgármester 
 

Varbóc Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Ifj. Molnár László 

polgármester 
 
 

Viszló Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Kisfalusi Imre 
polgármester 

 
 

Ziliz Község Önkormányzat képviseletében: 
 

………………………………………. 
Verebélyi Norbert 

polgármester 
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A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok a Megállapodást határozataikban 
jóváhagyták, kötelező rendelkezésként fogadták el. 
 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:    Jóváhagyó határozat száma: 
 
46. Abod Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...)  
47. Balajt Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
48. Becskeháza Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...)  
49. Bódvalenke Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...)  
50. Bódvarákó Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...)  
51. Bódvaszilas Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
52. Boldva Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...)  
53. Borsodszirák Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
54. Damak Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
55. Debréte Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
56. Edelény Város Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
57. Égerszög Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
58. Galvács Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
59. Hangács Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
60. Hegymeg Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
61. Hidvégardó Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
62. Irota Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
63. Komjáti Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
64. Ládbesenyő Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
65. Lak Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
66. Martonyi Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
67. Meszes Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
68. Nyomár Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
69. Perkupa Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
70. Rakaca Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
71. Rakacaszend Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
72. Szakácsi Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
73. Szalonna Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
74. Szendrő Város Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
75. Szendrőlád Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
76. Szin Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
77. Szinpetri Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
78. Szögliget Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
79. Szőlősardó Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
80. Szuhogy Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
81. Teresztenye Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
82. Tomor Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
83. Tornabarakony Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
84. Tornakápolna Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
85. Tornanádaska Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
86. Tornaszentandrás Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
87. Tornaszentjakab Község Önkormányzata:   ………./2017. (………...) 
88. Varbóc Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
89. Viszló Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
90. Ziliz Község Önkormányzata:    ………./2017. (………...) 
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1. melléklet 
 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása tagjainak, valamint képviselőinek nevéről, székhelyéről és 
lakosságszámáról 
 

 

SORSZ
. 

TAG NEVE SZÉKHELYE 
TELEPÜLÉS 
LAKOSSÁGS

ZÁMA 
2016.01.01. 

KÉPVISELŐ NEVE 

1.  Abod Község 
Önkormányzata 

3753 Abod, 
Magyar u. 42. 230 

Rescsánszki Bertalanné 

2.  Balajt Község 
Önkormányzata 

3780 Balajt, 
Fő út 55. 502 

Szabó Árpád Zoltán 

3.  Becskeháza Község 
Önkormányzata 

3768 Becskeháza, 
Fő út 52. 34 

Székely Jenő 

4.  Bódvalenke Község 
Önkormányzata 

3768 Bódvalenke, 
Szabadság u. 65. 256 

Tóth János 

5.  Bódvarákó Község 
Önkormányzata 

3764 Bódvarákó, 
Szabadság u. 16. 97 

Farkas Árpád 

6.  Boldva Község 
Önkormányzata 

3794 Boldva, 
Széchenyi István út 5. 2462 

Csabai Gyula 

7.  Borsodszirák Község 
Önkormányzata 

3796 Borsodszirák, 
Fő út 35. 1233 

Tóth Attila 

8.  Bódvaszilas Község 
Önkormányzata 

3763 Bódvaszilas, 
Kossuth Lajos út 21. 1057 

Fülöp József 

9.  Damak Község 
Önkormányzata 

3780 Damak, 
Szabadság út 35. 258 

Baranyay Barnabás Sándor 

10.  Debréte Község 
Önkormányzata 

3825 Debréte, 
Petőfi Sándor u. 3. 22 

Csigó Tibor 

11.  Edelény Város 
Önkormányzata 

3780 Edelény, 
István k. u. 52. 9995 

Molnár Oszkár 

12.  Égerszög Község 
Önkormányzata 

3757 Égerszög, 
Béke u. 29. 62 

Dr. Lénárt Attila 

13.  Galvács Község 
Önkormányzata 

3752 Galvács, 
Bereg út. 10. 96 

Slezsák József 

14.  Hangács Község 
Önkormányzata 

3795 Hangács, 
Szabadság u. 21. 587 

Varga István 

15.  Hídvégardó Község 
Önkormányzata 

3768 Hidvégardó, 
Tornai út 106. 601 

Matusz János Tamás 

16.  Hegymeg Község 
Önkormányzata 

3786 Hegymeg, 
Petőfi S. u. 18. 130 

Boschánszky Iván László 

17.  Irota Község 
Önkormányzata 

3786 Irota Petőfi S. u. 
66. 76 

Bencs Sándor 

18.  Komjáti Község 
Önkormányzata 

3765 Komjáti, 
Petőfi S. u. 13. 230 

Bárczi László 

19.  Lak Község 
Önkormányzata 

3786 Lak, 
Kossuth u. 18. 678 

Garai Bertalan 
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20.  Ládbesenyő Község 
Önkormányzata 

3780 Ládbesenyő, 
Kossuth Lajos u. 64. 282 

Győrfi Gábor 

21.  Martonyi Község 
Önkormányzata 

3755 Martonyi, 
Fő út 54. 449 

Vécsei István 

22.  Meszes Község 
Önkormányzata 

3754 Meszes, 
Fő u. 39. 182 

Rozgonyi Tibor 

23.  Nyomár Község 
Önkormányzata 

3795 Nyomár, 
Szabadság u. 45. 333 

Bártfai Attila 

24.  Perkupa Község 
Önkormányzata 

3756 Perkupa, 
Kossuth L. u. 12. 917 

Molnár Zoltán 

25.  Rakaca Község 
Önkormányzata 

3825 Rakaca, 
Petőfi S. u. 92. 912 

Kiss Béla 

26.  Rakacaszend Község 
Önkormányzata 

3826 Rakacaszend, 
Fő u. 13. 390 

Lukács Attiláné 

27.  Szakácsi Község 
Önkormányzata 

3786 Szakácsi, 
Petőfi S. u. 2. 165 

Oláh Lajos 

28.  Szalonna Község 
Önkormányzata 

3754 Szalonna, 
Fő tér 1. 1 051 

Balogh Zsolt 

29.  Szendrő Város 
Önkormányzata 

3752 Szendrő, 
Hősök tere 1. 4 212 

Tomorszki István 

30.  Szendrőlád Község 
Önkormányzata 

3751 Szendrőlád, 
Fő u. 63. 2 117 

Horváth Szilveszter 

31.  Szín Község 
Önkormányzata 

3761 Szin, 
Szabadság u. 18. 841 

Ötvös Bálint 

32.  Szinpetri Község 
Önkormányzata 

3761 Szinpetri, 
Dózsa Gy. u. 58. 241 

Szűcs - Doszpoly Gyula 

33.  Szögliget Község 
Önkormányzata 

3762 Szögliget, 
Kossuth L. út 57. 649 

Üveges Attila 

34.  Szőlősardó Község 
Önkormányzata 

3757 Szőlősardó, 
Széchenyi I. u. 23. 121 

Holló István 

35.  Szuhogy Község 
Önkormányzata 

3734 Szuhogy, 
József A. u. 52. 1 160 

Hermánné Dienes Piroska 

36.  Teresztenye Község 
Önkormányzata 

3757 Teresztenye, 
Rákóczi F. u. 18. 26 

Brogli Attila 

37.  Tomor Község 
Önkormányzata 

3787 Tomor,  
Kossuth u. 75. 241 

Szilvai Attila 

38.  Tornabarakony 
Község 
Önkormányzata 

3765 Tornabarakony, 
Dózsa Gy. u. 34. 

29 

Dr. Szilágyi Ferenc 

39.  Tornanádaska Község 
Önkormányzata 

3767 Tornanádaska, 
Kossuth L. u. 44. 731 

Beri Tamás 

40.  Tornaszentjakab 
Község 
Önkormányzata 

3769 Tornaszentjakab, 
Rákóczi F. u. 25. 

219 

Kondásné Galkó Mónika 

41.  Tornaszentandrás 
Község 
Önkormányzata 

3765 
Tornaszentandrás, 
Hunyadi J. u. 4. 205 

Krajnyák Dénes 
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42.  Tornakápolna Község 
Önkormányzata 

3761 Tornakápolna, 
Dózsa Gy. u. 31. 20 

Doszpoly Lóránd 

43.  Varbóc Község 
Önkormányzata 

3756 Varbóc, 
Petőfi S. út 18. 64 

Ifj. Molnár László 

44.  Viszló Község 
Önkormányzata 

3825 Viszló, 
Fő út 70/A. 68 

Kisfalusi Imre 

45.  Ziliz Község 
Önkormányzata 

3794 Ziliz, 
Dózsa Gy. u. 1. 376 

Verebélyi Norbert 

 

2. melléklet 

Orvosi ügyeletben részt vevő települések az ügylet székhelye szerinti illetékességi területenként 

Edelény város központú ügyelet 

 

 

Szendrő város központú ügyelet 

 

 

Srsz. Település neve 

 

Srsz. Település neve 

 
1. Abod 1. Becskeháza 
2. Balajt 2. Bódvalenke 
3. Boldva 3. Bódvarákó 
4. Borsodszirák 4. Bódvaszilas 
5. Damak 5. Debréte 
6. Edelény 6. Égerszög 
7. Hangács 7. Galvács 
8. Hegymeg 8. Hidvégardó 
9. Irota 9. Komjáti 
10. Lak 10. Martonyi 

 
11. Ládbesenyő 11. Meszes 
12. Nyomár 12. Perkupa 
13. Szakácsi 13. Rakaca 
14. Szendrőlád 14. Rakacaszend 
15. Tomor 15. Szalonna 
16. Ziliz 16. Szendrő 
  17. Szín 
  18. Szinpetri 

 
  19. Szögliget 
  20. Szőlősardó 
  21. Szuhogy 
  22. Teresztenye 
  23. Tornabarakony 
  24. Tornanádaska 
  25. Tornaszentjakab 
  26. Tornaszentandrás 
  27. Tornakápolna 
  28. Varbóc 
  29. Viszló 
    



140 

 

3. melléklet 
 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 
 

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

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

 
 

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

 
 
       ………………………………….….. 

pénzintézet 
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4. melléklet 
 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 
 

A kormányzati funkció szerinti megjelölése  
(kormányzati funkció száma / kormányzati funkció megnevezése): 

 
Kormányzati funkció száma / Kormányzati funkció megnevezése: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
031060 Bűnmegelőzés 
041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás  
041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) 
041235 Vállalkozás részére foglalkozatást helyettesítő támogatásban részesülő személy  
foglalkoztatásához nyújtható támogató 
041236 Országos közfoglalkoztatási program  
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység 
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása 
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése   
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása   
082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek    
082094  Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, 

működtetése 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek 
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 
 
 

5. melléklet 
Közterületi felügyeletben részt vevő települések 

 
1./ Edelény         
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8./ Napirendi pont tárgya: 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsemkó János alpolgármester - a polgármester távollétében - a rendelet-tervezetet 
vitára bocsátja. 
  
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy elvégzésre került a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program intézkedési terv részének a felülvizsgálata, egyeztetve a kijelölt koordinátorral, 
és ennek megfelelően terjesztették a képviselő-testület elé. 2018. év végéig egy új 
esélyegyenlőségi programot is el kell majd készíteniük, jelenleg ez feltétele annak, hogy 
uniós forrásokat igénybe tudjanak venni. 
 
Zsemkó János alpolgármester - a polgármester távollétében -  mivel kérdés, vélemény 
nem volt – az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

   ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                        30/2017.(V.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatáról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta : 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
63/2015.(XI.19.) határozattal jóváhagyott Abod Község 
Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programját 
felülvizsgálta és módosított „Intézkedési Terv”-et a határozat 
mellékleteként jóváhagyja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  SzGyF, intézmények, osztályok 
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Melléklet a 30/2017.(V.31.) határozathoz 
 
2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 A B C D E F G H I J K 

Intézke- 
dés 

sorszám
a 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlősé

gi probléma 
megnevezése 

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentumo
kkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az 
intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításá

nak 
határideje 

Az 
intézkedés 

eredményes
ségét mérő 
indikátor(ok

) 

Az 
intézkedés 
megvalósí
tásához 

szükséges 
erőforráso

k  
(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az 
intézkedés 
eredményei

nek 
fenntartható

sága 

Az 
intézkedés 

megvalósulá
sának 

jelenlegi 
állása 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  
1. Közfoglalkoztatás 

szervezése 
Alacsony a 
közfoglalkoztat
ásban 
résztvevők 
száma 

Közfoglalkoz-
tatás 
rendszerének 
fenntartása.  
A foglalkoz-
tatás biztosítá-
sa. Munkanél-
küliek számá-
nak csökken-
tése. 

 Legalább 
évente két 6 
vagy 8 órás 
foglalkoztatási 
program. 

Polgár-
mester 

2018.12.31. A 
közfoglalkoz
tatásba 
bevont 
személyek 
száma. 

Pályázati 
forrás, 
humánerő
-forrás 

Folyamatos
an fenntar-
tandó 

2016-2017. 
évben 
átlagosan 
17 fő került 
foglalkoztat
ásra. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  
1. Adatgyűjtés 0–7 

éves korúak 
speciális ellátási 
igényeire 
vonatkozóan 

Hiányoznak a 
0–7 éves 
korúak 
speciális 
ellátási 
igényeire 
vonatkozó 
adatok 

0–7 éves 
korúak speciá-
lis ellátási igé-
nyeire vonat-
kozó adatok 
összegyűjtése 
a szükséges 
beavatkozások 
megtervezéséh
ez. 

 Adatgyűjtés Polgár-
mester 

2018.12.31. Adatbázis 
megléte. 

Humán-
erőforrás. 

Folyama-
tosan 
fenntar-
tandó 

Pedagógiai 
Szakszolgá-
lattal a kap-
csolatfelvé-
telre sor ke-
rült, rendel-
kezésükre 
álló adato-
kat, szükség 
szerint meg-
osztják az 
önkormányza
ttal 
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III. A nők esélyegyenlősége  
1. Nők 

foglalkoztatásána
k növelése 

Nők alacsony 
részvételi 
aránya a 
foglalkoztatási 
programokban 

Növelni a nők 
foglalkoztatásá
t a településen. 

IVS Speciálisan nők 
számara 
szervezett 
foglalkoztatási 
programok 
beindítása. 

Polgár-
mester 

2018.12.31. Megvalósult 
programok 
száma, 
foglalkoztat
ott nők 
száma. 

Önkormán
yzat 
költségvet
ése, 
pályázati 
forrás, 
humánerő
forrás. 

Pályázat 
megvalós
ításának 
időtartam
a alatt. 

A 
közfoglalkoztat
ottak fele nő, 
falugondnok is 
nő. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  
1. Időskorúak 

nappali 
ellátásának 
fejlesztése 

Időskorúak 
részére nem 
biztosított az 
ellátás. 

Minél több 
nappali ellátást 
igénylő 
időskorú 
számára 
biztosítani az 
ellátást. 
Magány 
felszámolása, 
az idősek 
életminőségén
ek javítása. 

 Időskorúak 
nappali 
ellátásának 
bővítése. 

Polgármeste
r, szociális 
intézményve
zetője, civil 
szervezetek 

2018.12.31. Nappali 
ellátásban 
résztvevő 
nyugdíjasok 
számának 
növekedése. 
 

Pályázati 
forrás, 
önkormán
yzati 
költségvet
és 

Pályázat 
megvalós
ításának 
időtartam
a alatt. 

Nem volt 
pályázati 
forrás, nem 
sikerült 
megvalósítani. 

2. Nemzedékek 
közötti kapcsolat 
erősítése 

Generációs 
programok 
szervezése 

Magány 
felszámolása, 
az idősek 
életminőségén
ek javítása, 
korosztályok 
párbeszéde. 

 Olyan 
programok, 
események 
szervezése, 
amelyen az 
idősebb és a 
fiatalabb 
korosztályok 
együtt, 
egymással 
tevékenyen 
együttműködv
e vesznek 
részt. 
 

Polgár-
mester, civil 
szervezetek 

2018.12.31. A 
programok 
és 
résztvevők 
száma. 
 

Pályázati 
források, 
intézmény
i források, 
humánerő
forrás, 
közösségi 
szolidaritá
s 

Folyamat
osan 

Az 
önkormányzat 
minden évben 
szervez 
falunapot, 
családi 
programokat, 
amelyen 
lehetőség 
nyílik a 
generációk 
találkozására. 
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
 
1. Fogyatékossággal 

élők létszámának 
felmérése 

Fogyatékosságga
l élő emberek 
nyilvántartásána
k hiánya. 

Felderíteni a 
településen lakó, 
fogyatékossággal 
élők létszámát. 
Fogyatékosság 
típusainak 
felderítése, a 
fogyatékossággal 
élők számára 
előnyös 
intézkedések 
megtervezéséhez
. 

 Adatbázis 
kialakítása. 

Polgár- 
mester 

2018.12.31. Meglévő 
adatbázis. 

Humánerőf
orrás. 

Folyama-
tosan 

Humánerőforrás 
hiánya miatt 
eddig nem 
sikerült az 
adatbázist 
létrehozni. 

2. Akadálymen-tesítés Közszolgáltatáso
khoz, kulturális 
és 
sportprogramokh
oz való 
hozzáférés 
lehetőségei, az 
akadálymentes 
környezet aránya 
nem 100 %-os. 

Az 
önkormányzati 
fenntartású, 
működtetésű 
közintézmények 
teljes 
akadálymentesít
ése. 

 Akadálymentesít
és áttekintése, 
cselekvési terv 
készítése, 
megvalósítás. 

Polgár- 
mester 

2018.12.31. 

A 
közszolgáltatá
sokhoz való 
hozzáférés 
javulása. 
Akadályment
esített 
közintézmény
ek, utak 
aránya 
Folyamatosan 
fenntartandó, 
bővítendő. 

Önkormány
zati 
költségveté
s, pályázati 
forrás, 
humánerőf
orrás. 

Folyama-
tosan 

Az akadály-
mentesítés 
elvégzésének 
forrása az 
önkormányzat 
saját ereje 
mellett  
Magyarország 
Kormánya VP-6-
7.4.1.1-16 „A 
vidéki térségek 
kisméretű 
infrastruk-
túrájának és 
alapvető 
szolgáltatásai-
nak fejlesz-tése” 
című fel-hívás. 
Abod Község 
Önkormányzat 
Képviselő-
testülete 
8/2016.(V.24.) 
határozattal 
döntött a 
támogatási 
kérelem 
benyújtásáról. 
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Zsemkó János alpolgármester, - mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, - 
megköszönte a képviselő-testület megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.  

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

        Rescsánszki Bertalanné polgármester  
        távollétében: 
 
 
 

Dr.Vártás József   Zsemkó János 
                 jegyző                    alpolgármester 
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