ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. december 11. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott
rendkívüli nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
2. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról
3. AZ abodi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról
4. Jutalmak megállapításáról
5. Tájékoztató a természetbeni fa brikett tüzelőanyag kiosztásáról

A b o d, 2019. december 11.

Ambrusics Tibor
aljegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 11.
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (3753
Abod, Magyar út 42.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester
Bartus Gábor képviselő
Berkesi László Miklós képviselő
Ferencsik István képviselő
Nagy Istvánné képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak: Ambrusics Tibor aljegyző
dr.Bakó Annamária jogi ügyintéző
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja,
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testület teljes létszámmal
jelen van.
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
2. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról
3. AZ abodi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról
4. Jutalmak megállapításáról
5. Tájékoztató a természetbeni fa brikett tüzelőanyag kiosztásáról
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e a képviselők részéről
észrevétel, javaslat, indítvány.
A Képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Rescsánszki Bertalanné polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 5 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak
szerint:
1. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
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2. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról
3. AZ abodi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról
4. Jutalmak megállapításáról
5. Tájékoztató a természetbeni fa brikett tüzelőanyag kiosztásáról
1./ Napirendi pont tárgya:
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Ambrusiscs Tibor aljegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a választás után
Damak polgármester jelezte szándékát, hogy szeretne Edelény Közös Önkormányzati
Hivatalához csatlakozni. Szakácsi település kijelölés alapján volt itt. Tájékozódásunk
alapján Szakácsi polgármestere Szendrőlád polgármesterével egyeztetett, és ezt a
lehetőséget felvállalták. Szakácsi polgármestere kifejezetten kinyilvánította, hogy
Edelénnyel nem kíván dolgozni. Szendrőlád polgármestere arról tájékoztatott, hogy most
idő hiánya miatt nem tudja a testületek elé terjeszteni, de kiad egy nyilatkozatot a
kijelöléshez, hogy támogatja azt a megoldást, hogy Szakácsi Szendrőláddal közös hivatal
legyen.
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely
szerint az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja .
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, -mivel Kérdés, vélemény nem volt, az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 5
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2019.(XII.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Közös Önkormányzati hivatal létrehozásáról
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Közös
Önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
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1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) 2020. január 1-jétől nem tart fenn Szakácsi Község
Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt. A Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja által Szakácsi
település Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó
településként történő kijelöléséről szóló 2014. december 31. napján
hozott határozata (száma: BO/13/10467-3/2014.) hatályát 2019.
december 31. napjával (23 óra 59 perc) megszünteti.
2. Képviselő-testület
2020.
január
1-jétől
Edelény
Város
Önkormányzatával és Damak Község Önkormányzatával közösen
közös önkormányzati hivatalt hoz létre „Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal” néven.
3. Képviselő-testület rögzíti, hogy a jelen határozat mellékletét képező
megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásban 812203 azonosító szám
alatt szereplő „EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL” néven
nyilvántartott 3780 Edelény, István király útja 52. szám alatti
székhelyű költségvetési szerv közös létrehozására irányul, és nem hoz
létre új költségvetési szervet.
4. Képviselő-testület az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló „Megállapodás”-t a határozat mellékleteként
j
ó v á h a g y j a.
5. Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Megállapodás” 2020. január 1jén lép hatályba, melyhez szükséges Edelény Város Önkormányzat
Képviselő-testületének és Damak Község Önkormányzat Képviselőtestületének minősített többséggel hozott, a határozat melléklete
szerinti megállapodást jóváhagyó határozata.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Megállapodás”
aláírására, hiánypótlás keretében szükségessé váló módosítások
elvégzésére és a Magyar Államkincstár valamint a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal felé történő szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

2020. január 1.
polgármester, jegyző
Edelény, Damak és Szakácsi
osztályok, MÁK, Kormányhivatal
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Község

Önkormányzata,

Melléklet a 55/2019.(XII.11.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL
amely létrejött
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 3780 Edelény,
István király útja 52.; képviseli: Molnár Oszkár polgármester; törzskönyvi azonosító
szám: 725592), és
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 3753 Abod, Magyar
út 42.; képviseli: Rescsánszki Bertalanné polgármester; törzskönyvi azonosító szám:
548124), valamint
Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 3780 Damak,
Szabadság út 35.; képviseli: Tóth Szabolcs Balázs polgármester; törzskönyvi azonosító
szám: 548081)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I. Általános rendelkezések
1. Edelény Város Önkormányzata, Abod Község Önkormányzata és Damak Község
Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
közös önkormányzati hivatalt hoznak létre az alábbi megnevezéssel:
EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL.
Jelen megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásban 812203 azonosító szám alatt
szereplő „EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL” néven nyilvántartott 3780
Edelény, István király útja 52. szám alatti székhelyű költségvetési szerv közös
létrehozására irányul, és nem hoz létre új költségvetési szervet.
2. A közös önkormányzati hivatal székhelyének címe:
3780 Edelény, István király útja 52.
3. A közös önkormányzati hivatal kirendeltségeinek neve és címe:
a.

Név: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltsége
Cím: 3753 Abod, Magyar út 42.

b.

Név: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Damaki Kirendeltsége
Cím: 3780 Damak, Szabadság út 35.

4. Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik meg azzal, hogy a felek
az Mötv. 85. § (3) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatal
megszüntetéséről az általános önkormányzati választások napját követő hatvan
napon belül dönthetnek.
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II. Közös önkormányzati hivatal szervezeti kérdései
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv. A hivatal tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 9. §-ában meghatározott jogok és kötelezettségek (irányítás,
felügyelet) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg, illetve
terhelik jelen megállapodásban részletezett kiegészítésekkel.
2. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését, létszámát, munkaés ügyfélfogadási rendjét Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában
állapítja meg. A kirendeltség működését érintő kérdésekben Abod Község
Önkormányzatát, valamint Damak Község Önkormányzatát javaslattételi és
véleményezési jog illeti meg.
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abod és Damak településen
kirendeltséget működtet az adminisztratív feladatok ellátása, ügyfélfogadás
megvalósítása céljából. A kirendeltség munka- és ügyfélfogadási rendjére a
Szervezeti Működési Szabályzat rendelkezései irányadóak.
4. A kirendeltségeken biztosítani kell a képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó
adminisztratív teendők ellátását is.
5. Államigazgatási feladat ellátása a székhely településen, illetve a Kirendeltségeken
történik. Az ellátandó államigazgatási feladatok felsorolását a Szervezeti Működési
Szabályzat tartalmazza, illetve részletezi.
6. Abod Község Önkormányzata és Damak Község Önkormányzata gazdálkodási
feladatainak ellátása a közös önkormányzati hivatal székhelyén történik.
7. Abod Község Önkormányzatának és Damak Község Önkormányzatának képviselőtestületi ülésein, valamint bizottsági ülésein a jegyző vagy aljegyző, vagy az általa
megbízott köztisztviselő vesz részt. A megbízott köztisztviselő kijelölése a jegyző
hatáskörébe tartozik.
8. A közös önkormányzati hivatalt az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
vezeti. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti.
9. A jegyző ellátja a Mötv. 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat. A
kirendeltségeken a jegyzői feladatokat a jegyző, vagy az aljegyző, vagy a jegyző
által megbízott köztisztviselő látja el.
10. A jegyzőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint
(továbbiakban: Kttv.) pályázat alapján határozatlan időre Edelény város
polgármestere nevezi ki. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, akit a polgármester a
jegyző javaslatára nevez ki.
11. A jegyző és az aljegyző felett Edelény város polgármestere a Mötv. 83. § c) pontja
szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy az aljegyző felett az egyéb
munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.
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12. A közös önkormányzati hivatal dolgozóit a jegyző nevezi ki és gyakorolja felettük a
munkáltatói jogokat azzal a korlátozással, hogy a kinevezéshez, bérezéshez,
vezetői megbízáshoz, felmentéshez, vezetői megbízás visszavonásához és
jutalmazásához Edelény város polgármesterének egyetértése szükséges.
13. A jegyző és az aljegyző az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti
Működési Szabályzatában szabályozott módon és időben fogadja az ügyfeleket.
14. A jegyző évente egy alkalommal a képviselő-testületek előtt legkésőbb a tárgyévet
követő év május 31. napjáig beszámol a közös önkormányzati hivatal működéséről.
15. A belső kontrollrendszer, valamint belső ellenőrzés kialakításának és
működtetésének feladatait valamennyi szerződő félre, és költségvetési szerveire
kiterjedően az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője szervezi meg. A
belső ellenőrzési feladatokat külső, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott belső
ellenőr útján látja el a Hivatal. A megbízott belső ellenőrnek rendelkeznie kell a
hatályos jogszabályok szerinti képesítéssel, regisztrációval és egyéb a
munkavégzéshez szükséges feltételekkel. A belső ellenőr megbízási díja a szerződő
felek és azok költségvetési szerveinek ellenőrzése tekintetében a szerződő felek
költségvetését terheli, melyet a Hivatal részérére megtérítenek. A belső ellenőr
feladatát a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel összhangban külön megbízási
szerződés részletezi.
III. Közös önkormányzati hivatal finanszírozása
1. A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által
ellátott feladatok arányában – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére
folyósít.
2. A költségek megosztása az alábbiak szerint történik:
a) Abod Község Önkormányzata és Damak Község Önkormányzata 3.000.000.Ft/év, azaz hárommillió forint/év hozzájárulást fizet a közös önkormányzati
hivatalnak a saját költségvetésük terhére.
b) Abod Község Önkormányzata és Damak Község Önkormányzata a kirendeltségek
épületének fenntartási és valamennyi működési költségét saját költségvetéséből
finanszírozza.
3. Abod Község Önkormányzata és Damak Község Önkormányzata vállalja, hogy a III.
2. a) pont szerinti összeget költségvetésébe betervezi, és az összeget minden év
december 15. napjáig átutalja az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
számlaszámára.
4. Az önkormányzatok a vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárást az alábbiak szerint állapítják meg:
Amennyiben Abod Község Önkormányzata vagy Damak Község Önkormányzata a
hozzájárulást határidőre nem fizeti meg, annak teljesítésére Edelény Város
polgármestere két ízben, ajánlott levélben – 8 napos fizetési határidővel – hívja fel
az érintett Önkormányzatot. A második fizetési felszólítás eredménytelensége
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esetén Edelény Város Önkormányzata jelen megállapodás elválaszthatatlan
mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízás
benyújtására jogosult Abod Község Önkormányzatának és Damak Község
Önkormányzatának számlavezető pénzintézete irányába. A beszedési megbízás
eredménytelensége esetén 15 napon belül – ismételten sor kerül beszedési
megbízás benyújtására, melynek ismételt eredménytelensége után Edelény Város
Önkormányzata peres úton érvényesíti követelését. Ebben az esetben Abod Község
Önkormányzatát és Damak Község Önkormányzatát kamatfizetési kötelezettség,
valamint a követelés érvényesítésével felmerülő kiadások terhelik.
5. A székhely és társult önkormányzatok közös önkormányzati hivatal feladatainak
ellátásra használt ingó és ingatlan tulajdonjoga a felek tulajdonában marad. Az
ingóságokat – a feladatellátáshoz szükséges mértékben - térítésmentesen a közös
önkormányzati hivatal használatába adják. Az ingatlanok beruházási és felújítási
kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai szerint gondoskodik.
IV. Záró rendelkezések
1. Jelen megállapodás a szerződő felek képviselő-testületeinek jóváhagyását és a
polgármesterek aláírását követően 2020. január 1-jén lép hatályba.
2. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
3. Jelen megállapodást a felek – átolvasás és értelmezést követően -, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Kelt: Edelény, 2019. december hó …. nap
P.H.

P.H.

Molnár Oszkár
polgármester
Edelény Város Önkormányzata

Rescsánszki Bertalanné
polgármester
Abod Község Önkormányzata

P.H.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester
Damak Község Önkormányzata
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Záradék
A megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../2019.( …..)
határozatával, Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2019.(XII.11.)
határozatával, Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2019. (…….)
határozatával jóváhagyta.
A megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem:
Kelt: Edelény, 2019. december hó …. nap
P.H.
Dr. Vártás József
jegyző

Melléklet a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról
szóló megállapodásához
FELHATALMAZÁS
MINTA
…………………………………
hitelintézet neve és címe
Edelényben 2019. év …….hó…..napján kelt, közös önkormányzati hivatal létrehozására
vonatkozó megállapodás III/4. pontja alapján …………………Önkormányzata
(………………………………….u…….
sz.,
képviseli:
……………………………………………polgármester)
felhatalmazza
Edelény
Város
Önkormányzatát (3780 Edelény, István király útja 52., bankszámlaszám:
…………………………….képviseli: Molnár Oszkár polgármester) mint jogosultat, hogy a
megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) ………………………….-nál/-nél vezetett
……………… pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat
nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül.
A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát
megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Edelény Város
Önkormányzatát írásban tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt
be a hitelintézet felé.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a
beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.
Kelt: ………..év…………………….hó……nap.
………………………………………………………..
számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője
Záradék:
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A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás
visszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával
történhet.

…………………………………………………………..
hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője
2./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy ez az előterjesztés összefügg az
előzőekben tárgyalt napirenddel, ami miatt az Alapító Okiratot módosítani kell.
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely
szerint az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja .
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel Kérdés, vélemény nem volt, az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 5
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2019.(XII.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának
módosításáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelényi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Alapító
okiratának
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal Módosító Okiratát a határozat 1.
melléklete szerint jóváhagyja.
2. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát egységes
szerkezetben a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja.
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3. Az Alapító okirat módosítását Edelény Város Önkormányzatának és
Damak Község Önkormányzatának is jóvá kell hagynia, melyet
követően a módosításokat 2020. január 01. napjától kell
alkalmazni.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
törzskönyvi bejegyzési eljárás keretében a hiánypótlás során
szükségessé váló alaki és nem érdemi tartalmi módosításokat az
okiraton elvégezze.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: KÖH Osztályok, MÁK, társult önkormányzatok
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1. melléklet az 56/2019.(XII.11.) határozathoz
Okirat száma: 2/M/2019.
Módosító okirat
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal az Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestülete, Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szakácsi Község
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015.02.19. napján kiadott, 1/A/2015. számú
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.§-a alapján –
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../2019.(XII…….), Abod Község
Önkormányzat Képviselő-testülete …/2019.(XII.…), Damak Község Önkormányzat
Képviselő-testülete …/2019.(XII.…) határozatára figyelemmel - a következők szerint
módosítom:
1. Az Alapító okirat 1.2. pontja helyébe következő rendelkezés lép:
„1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Abodi kirendeltség

3753 Abod, Magyar út 42.

2

Damaki kirendeltség

3780 Damak, Szabadság út 35.

3

Rendészeti csoport

3780 Edelény, Borsodi út 2.”

2. Az Alapító okirat 2.2. pontja helyébe következő rendelkezés lép:
„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult
szerv
megnevezése

székhelye

1

Edelény Város Önkormányzata

3780 Edelény, István király útja 52.

2

Abod Község Önkormányzata

3753 Abod, Magyar út 42.

3

Damak Község Önkormányzata

378O Damak, Szabadság út 35.”

3. Az Alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat
működésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a Mötv. 13. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatok ellátására Edelény Város Önkormányzata a
Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt működtet Abod
Község és Damak Község Önkormányzatával.”
4. Az Alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A közös önkormányzati hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Edelény, Abod és Damak
települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a
társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról szóló megállapodás tartalmazza.”
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Az Alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Edelény, Abod és Damak települések közigazgatási területe.”
Jelen módosító okiratot 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Edelény, időbélyegző szerint
P.H.
Rescsánszki Bertalanné polgármester

Tóth Szabolcs Balázs polgármester

Molnár Oszkár polgármester
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2. melléklet a 56/2019.(XII.12.) határozathoz
Okirat száma: 2/A/2019.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1.

székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.

1.2.2.

telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Abodi kirendeltség

3753 Abod, Magyar út 42.

2

Damaki kirendeltség

3780 Damak, Szabadság út 35.

3

Rendészeti csoport

3780 Edelény, Borsodi út 2.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.03.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
megnevezése

székhelye

1

Edelény Város Önkormányzata

3780 Edelény, István király útja 52.

2

Abod Község Önkormányzata

3753 Abod, Magyar út 42.

3

Damak Község Önkormányzata

3780 Damak, Szabadság út 35.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
1

megnevezése

székhelye

Edelényi Polgármesteri Hivatal

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

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

1

szakágazat
száma

szakágazgat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A közös önkormányzati hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Edelény, Abod és Damak
települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a
társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás tartalmazza.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

2

011140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége

3

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

5

013360

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

6

016010

7

016030

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Állampolgársági ügyek

8

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
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9

031030

Közterület rendjének fenntartása

10

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

11

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

12

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

13

041236

Országos közfoglalkoztatási program

14

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

15

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

16

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Edelény, Abod és Damak települések közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezet és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szervet a jegyző vezeti. A jegyzőt a Mötv. 82. § (1) bekezdése
alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezéseinek megfelelően nyilvános pályázat alapján Edelény város
polgármestere – határozatlan időre – nevezi ki – a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közszolgálati jogviszony

2011. évi CXCIX.
tisztviselőkről

2

Munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

3

Megbízási jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

4

Vállalkozás jellegű
jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

5

Közfoglalkoztatási
jogviszony

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

a

közszolgálati

3./ Napirendi pont tárgya:
AZ abodi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely
szerint az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja .
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel Kérdés, vélemény nem volt, az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 5
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2019.(XII.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: AZ
abodi
nemzetiségi
önkormányzatokkal
együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

kötött

1. Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) az Abodi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal és az Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött „Együttműködési Megállapodás”-okat - a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.)
80. § (2) bekezdése alapján - felülvizsgálta és módosította.
2. A
Képviselő-testület
az
Abodi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzattal
kötendő
„Együttműködési
Megállapodás”-t a határozat 1. mellékleteként egységes
szerkezetben elfogadja.
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Képviselő-testület
67/2018.(XII.14.) határozatával és az Abodi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
a
15/2018.(XII.17.)
határozatával jóváhagyott „Együttműködési Megállapodás” a jelen
határozat
1.
mellékleteként
elfogadott
„Együttműködési
Megállapodás” aláírásának napjával egyidejűleg hatályát veszti.
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4. A
Képviselő-testület
az
Abodi
Önkormányzattal
kötendő
Megállapodás”-t a határozat 2.
szerkezetben elfogadja.

Ruszin
Nemzetiségi
„Együttműködési
mellékleteként egységes

5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Képviselő-testület
67/2018.(XII.14.) határozatával és az Abodi Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
a
43/2018.(XII.14.)
határozatával jóváhagyott „Együttműködési Megállapodás” a jelen
határozat
2.
mellékleteként
elfogadott
„Együttműködési
Megállapodás” aláírásának napjával egyidejűleg hatályát veszti.
6. A
Képviselő-testület
felhatalmazza
megállapodások aláírására.

a

polgármestert

a

Határidő: 2019.12.15
Felelős: polgármester, nemzetiségi elnökök
Értesül: Pénzügyi Osztály, nemzetiségi önkormányzatok

1. melléklet az 57/2019.(XII.11.) határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Abod Község Önkormányzata, (székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42.
szám, adószáma: 15548122-1-05, törzskönyvi nyilvántartási száma: 548124) képviseli:
Rescsánszki Bertalanné polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat),
másrészről az Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, (székhelye: 3753 Abod,
Magyar út 42. szám, adószáma: 15829339-1-05, törzskönyvi nyilvántartási száma:
829337) képviseli: Szajkó Zsolt elnök (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat)
(együttesen: Szerződő Felek)
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban:
Njtv.) 80. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint:
I.
Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés
alapján havonta igény szerint, de legalább harminckettő órában ingyenesen
biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot. A
helyiséghasználat biztosítása Abod Község Önkormányzat 3753 Abod, Magyar
út 42. szám alatti ingatlanában történik.
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A helyi önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához
kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli.
2. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az
önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek
keretében az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja:
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos
feladatokat (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése,
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása) a
Jegyzői titkárság jogi ügyintézője által,
b) a testület és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos
feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és
postázási feladatokat a Jegyzői titkárság jogi ügyintézője által,
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján.
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi
tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével – a helyi önkormányzat viseli.
4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző, a jegyzővel azonos képesítési
előírásoknak megfelelő megbízottja, vagy az aljegyző segíti elő, akit a nemzetiségi
önkormányzat testületi üléseire meg kell hívni.
5. A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő –
megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a
nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést
észlel.
II.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése,
tartalma, határideje
1. A jegyző vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi
önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a
költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően
– közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést
és a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. rendelkezései
szerint meghatározott időpont.
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan
nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának törvényességéért,
a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat
tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.
III.
A költségvetési előirányzatok módosítási rendje
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el
vagy bevételkiesése van, illetve kiemelt kiadási előirányzatai között átcsoportosítást
hajt végre, ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló határozatát.
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait.
IV.
Költségvetési információ szolgáltatás rendje
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. Az ezzel kapcsolatos
kötelezettségek és jogosultságok a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan
külön szabályzatokban kerülnek rögzítésre.
V.
A költségvetési gazdálkodás rendje
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső ellenőrzés
megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi önkormányzat
elnökének a feladata.
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3. A kötelezettségvállalás rendje
A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni
(továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban
felhatalmazott
nemzetiségi
önkormányzati
képviselő
jogosult.
Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni a
kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és
teljesítés igazolásának rendjéről szóló Gazdálkodási Szabályzatban foglaltak
szerint.
- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr.
előírásait.
-

A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell
vezetni. A nyilvántartást a Pénzügyi Osztály erre kijelölt pénzügyi ügyintézője
vezeti.

-

A pénzügyi ügyintéző a nyilvántartási adatai alapján haladéktalanul köteles
jelezni az elnök és a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.

4. Pénzügyi ellenjegyzés
- A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt,
a közös önkormányzati hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési
követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.
A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak nevét a kötelezettségvállalás,
utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának
rendjéről szóló Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza.
-

A pénzügyi ellenjegyzés során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

5. Érvényesítés
- Az érvényesítésre az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály
vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös önkormányzati hivatal
állományába tartozó, az előírt képesítési követelményeknek megfelelő
végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.

-

Az érvényesítésre jogosultak nevét a kötelezettségvállalás, utalványozás,
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről szóló
Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza.
Az érvényesítés során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.
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6. A teljesítés igazolása
- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére a kötelezettségvállaló
vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

-

A teljesítés igazolására jogosultak nevét a kötelezettségvállalás, utalványozás,
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről szóló
Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza.
A teljesítés igazolása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

7. Utalványozás
- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének
vagy
elszámolásának
elrendelésére
(továbbiakban:
utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.

-

Az utalványozásra jogosultak nevét a kötelezettségvállalás, utalványozás,
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről szóló
Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza.
Az utalványozás során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a hivatkozott
Gazdálkodási Szabályzat rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a nemzetiségi
önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője felelős.
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi
szabályok
-

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet.

-

Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló
személlyel.

-

Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.

10. A nemzetiségi önkormányzatnak a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a
pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és a teljesítésigazolásra jogosult
személyek nevéről és aláírás mintájáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást a
Pénzügyi Osztály vezetője vezeti.
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VI.
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése
1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat fizetési számláját a Takarékbank Zrt.-nél vezeti.
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és
költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
VII.
Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni,
számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti.
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok
változásával kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője (humán referens)
látja el a Magyar Államkincstár felé.
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának e feladattal megbízott
ügyintézője (pénztáros, könyvelő) elektronikus úton tesz eleget.
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatalt, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő
adatszolgáltatások teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson.
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai
rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a
nemzetiségi önkormányzat elnöke a felelős.
6. Edelény Város Önkormányzatát, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt
nem terheli felelősség amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási
kötelezettség elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai
miatt következett be.
VIII.
Záró rendelkezések
1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetés elkészítésében,
annak végrehajtásában, valamint a beszámoló elkészítése során jelen
megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el.
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2. Szerződő Felek a jelen megállapodást meghatározott időre, a nemzetiségi
önkormányzat megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják
és szükség szerint módosítják.
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások
szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak.
4. Jelen megállapodás Szerződő Felek aláírásával lép hatályba.
Záradék:
Jelen megállapodást Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
57/2019.(XII.11.) határozatával, az Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 21/2019.(XI.28.) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit az aláírás
napjától kell alkalmazni.
Abod, 2019. ……………… hó ……….. nap

Rescsánszki Bertalanné
Abod Község Önkormányzat
polgármestere

Abod, 2019. ……………… hó ……….. nap

Szajkó Zsolt
Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Dr. Vártás József
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
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2. melléklet az 57/2019.(XI.28.) határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Abod Község Önkormányzata, (székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42.
szám, adószáma: 15548122-1-05, törzskönyvi nyilvántartási száma: 548124) képviseli:
Rescsánszki Bertalanné polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat),
másrészről az Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, (székhelye: 3753 Abod,
Magyar út 42. szám, adószáma: 15829346-1-05, törzskönyvi nyilvántartási száma:
829337) képviseli: Orosz-Tóth Györgyné dr. elnök (a továbbiakban: nemzetiségi
önkormányzat) (együttesen: Szerződő Felek)
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban:
Njtv.) 80. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint:
I.
Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
3. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés
alapján havonta igény szerint, de legalább harminckettő órában ingyenesen
biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot. A
helyiséghasználat biztosítása Abod Község Önkormányzat 3753 Abod, Magyar
út 42. szám alatti ingatlanában történik.
A helyi önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához
kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli.
4. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az
önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek
keretében az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja:
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos
feladatokat (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése,
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása) a
Jegyzői titkárság jogi ügyintézője által,
b) a testület és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos
feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és
postázási feladatokat a Jegyzői titkárság jogi ügyintézője által,
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján.
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi
tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével – a helyi önkormányzat viseli.
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6. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző, a jegyzővel azonos képesítési
előírásoknak megfelelő megbízottja, vagy az aljegyző segíti elő, akit a nemzetiségi
önkormányzat testületi üléseire meg kell hívni.
7. A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő –
megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a
nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést
észlel.
II.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése,
tartalma, határideje
1. A jegyző vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi
önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a
költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően
– közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést
és a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. rendelkezései
szerint meghatározott időpont.
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan
nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának törvényességéért,
a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat
tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.
III.
A költségvetési előirányzatok módosítási rendje
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el
vagy bevételkiesése van, illetve kiemelt kiadási előirányzatai között átcsoportosítást
hajt végre, ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló határozatát.
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2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait.
IV.
Költségvetési információ szolgáltatás rendje
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. Az ezzel kapcsolatos
kötelezettségek és jogosultságok a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan
külön szabályzatokban kerülnek rögzítésre.
V.
A költségvetési gazdálkodás rendje
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső ellenőrzés
megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi önkormányzat
elnökének a feladata.
3. A kötelezettségvállalás rendje
A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni
(továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban
felhatalmazott
nemzetiségi
önkormányzati
képviselő
jogosult.
Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni a
kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és
teljesítés igazolásának rendjéről szóló Gazdálkodási Szabályzatban foglaltak
szerint.
- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr.
előírásait.
-

A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell
vezetni. A nyilvántartást a Pénzügyi Osztály erre kijelölt pénzügyi ügyintézője
vezeti.

-

A pénzügyi ügyintéző a nyilvántartási adatai alapján haladéktalanul köteles
jelezni az elnök és a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.

4. Pénzügyi ellenjegyzés
- A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt,
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a közös önkormányzati hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési
követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.
A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak nevét a kötelezettségvállalás,
utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának
rendjéről szóló Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza.
-

A pénzügyi ellenjegyzés során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

5. Érvényesítés
- Az érvényesítésre az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály
vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös önkormányzati hivatal
állományába tartozó, az előírt képesítési követelményeknek megfelelő
végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.

-

Az érvényesítésre jogosultak nevét a kötelezettségvállalás, utalványozás,
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről szóló
Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza.
Az érvényesítés során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

6. A teljesítés igazolása
- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére a kötelezettségvállaló
vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

-

A teljesítés igazolására jogosultak nevét a kötelezettségvállalás, utalványozás,
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről szóló
Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza.
A teljesítés igazolása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

7. Utalványozás
- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének
vagy
elszámolásának
elrendelésére
(továbbiakban:
utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.

-

Az utalványozásra jogosultak nevét a kötelezettségvállalás, utalványozás,
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről szóló
Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza.
Az utalványozás során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a hivatkozott
Gazdálkodási Szabályzat rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a nemzetiségi
önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője felelős.
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9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi
szabályok
-

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet.

-

Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló
személlyel.

-

Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.

10. A nemzetiségi önkormányzatnak a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a
pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és a teljesítésigazolásra jogosult
személyek nevéről és aláírás mintájáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást a
Pénzügyi Osztály vezetője vezeti.
VI.
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése
1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat fizetési számláját a Takarékbank Zrt.-nél vezeti.
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és
költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
VII.
Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni,
számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti.
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok
változásával kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője (humán referens)
látja el a Magyar Államkincstár felé.
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának e feladattal megbízott
ügyintézője (pénztáros, könyvelő) elektronikus úton tesz eleget.
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4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatalt, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő
adatszolgáltatások teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson.
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai
rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a
nemzetiségi önkormányzat elnöke a felelős.
6. Edelény Város Önkormányzatát, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt
nem terheli felelősség amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási
kötelezettség elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai
miatt következett be.
VIII.
Záró rendelkezések
1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetés elkészítésében,
annak végrehajtásában, valamint a beszámoló elkészítése során jelen
megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el.
2. Szerződő Felek a jelen megállapodást meghatározott időre, a nemzetiségi
önkormányzat megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják
és szükség szerint módosítják.
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások
szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak.
4. Jelen megállapodás Szerződő Felek aláírásával lép hatályba.
Záradék:
Jelen megállapodást Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
57/2019.(XII.11.) határozatával, az Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a ……../2019.(XII.09.) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit az
aláírás napjától kell alkalmazni.
Abod, 2019. ……………… hó ……….. nap

Rescsánszki Bertalanné
Abod Község Önkormányzat
polgármestere

Abod, 2019. ……………… hó ……….. nap

Orosz-Tóth Györgyné dr.
Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
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Dr. Vártás József
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
4./ Napirendi pont tárgya:
Jutalmak megállapításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja
Ferencsik István alpolgármester: A polgármester asszony elvégzett munkájának
elismeréseként indítványozza, hogy a képviselő-testület részesítse egyhavi illetményének
megfelelő pénzjutalomban. Javasolja továbbá, hogy polgármester asszony
kezdeményezésére a falugondnoknak és a polgármester asszony munkáját segítő
dolgozónak egy-egy havi jutalmat állapítson meg a testület.
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely
szerint támogatja a javaslatot, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja .
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt, az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 5
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2019.(XII.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Jutalmak megállapításáról
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/H.§-a
alapján
Rescsánszki
Bertalanné
polgármestert a 2019-es évben végzett kiemelkedő
munkájáért egyhavi illetményének (bruttó 299.200
forint) megfelelő összegű jutalomban részesíti a 2019.
évi költségvetés tartaléka terhére.
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2. Képviselő-testület egyet ért azzal, hogy Nagy Istvánné
közalkalmazott falugondnokot bruttó 210.764 forint
jutalomban, míg Vajda Réka munkavállalót bruttó
210.000 forint jutalomban részesítse a polgármester a
2019. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásának,
illetve tartalékának terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Értesül: polgármester, pénzügyi osztály
5./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató a természetbeni fa brikett tüzelőanyag kiosztásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy 2.600.000 Ft áll rendelkezésre a
lakosság téli tüzelő támogatásának beszerzésére. A fa brikett tüzelőanyag leszállítására
három árajánlatot kértek be, a legkedvezőbb ajánlatot a Borsod Natural Kft. adta, aki
32.500 kg kocka alakú keményfa brikettet tud leszállítani, kiszerelése 10 kg/csomag, egy
raklapon 696 csomag van, tehát 960 kg/raklap. Az ár tartalmazza az ÁFÁ-t és a szállítási
díjat is.
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely
szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel Kérdés, vélemény nem volt, az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 5
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2019.(XII.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Tájékoztató a természetbeni fa brikett tüzelőanyag
kiosztásáról
Abod
Község
(továbbiakban:
„Tájékoztató a
kiosztásáról” szóló
hozta:

Önkormányzatának
Képviselő-testülete
képviselő-testület)
megtárgyalta
a
természetbeni fa brikett tüzelőanyag
előterjesztést és a következő határozatot
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1. A Képviselő-testület támogatja, hogy a lakosság fa
brikettel,
mint
természetbeni
juttatással
történő
támogatását rendkívüli települési támogatás formájában.
2. A Képviselő-testület javasolja, hogy a természetbeni
támogatások azonos mértékben (súlyban) legyen
biztosítva és ingatlanonként – függetlenül a háztartások
számától – egy támogatás legyen odaítélhető.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel további hozzászólás, javaslat nem
hangzott el - megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést bezárta.

K.m.f.

Ambrusics Tibor
aljegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester
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