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SZAKÁCSI  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
 

2016. május 31. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban 
                                              megtartott rendkívüli, nyílt ülésének 
  
 
 
 
                                                                        a./  Tárgysorozata 

 
             b./  Jegyzőkönyve 
 

                                                                        c./  Határozata 
 
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 
 

1. A Falugondnoki Szolgálatról  
 
Előadó: Polgármester 
 
2. Falugondnoki Szogálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Előadó: Polgármester 
 
3. Falugondnok helyettesítéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról 
 
Előadó: Polgármester 
 
4. Falugondnoki szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról, a munkaruha juttatás szabályozásáról és a 

továbbképzési terv jóváhagyásáról 
 
Előadó: Polgármester 
 
5. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat működéséről 
 
Előadó: Jegyző 
 
6. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat működéséről  
 
Előadó: Polgármester 
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7. Kristóf Piroska alpolgármester megbízatásának visszavonása 
 
Előadó: Polgármester 
 
8. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 
Előadó: Polgármester 
 
9. Helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról 
Előadó: Polgármester 

 
10. Szakácsi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásáról 
Előadó: Polgármester 
 
11. Szakácsi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Előadó: Polgármester 

 
 
 
 

  Szakácsi, 2016. május 31. 
 
 
                                                                                            

                           Vártás József  
                                 jegyző  

                                                                                     megbízásából: 
 
 

                                                                                   Ambrusics Tibor 
                                                                                         aljegyző 
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J EG Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. május 31. napján az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 
 
 
Jelen vannak: Oláh Lajos polgármester, Kristóf Piroska alpolgármester, Guba Natasa képviselő, Gáspár 

Krisztián képviselő 
                           
Igazoltan távol van: Feketéné Indre Nikoletta 
 
Tanácskozási joggal jelen van:   Vártás József jegyző 
                                                       Ambrusics Tibor aljegyző  
                                                       dr. Sáhó Anna fogalmazó 
 
Oláh Lajos polgármester köszönti a rendkívüli, nyílt testületi ülésen résztvevőket, majd megállapítja, hogy 
a képviselő - testület rendkívüli, nyílt ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő jelen van. 
 
Ambrusics Tibor Aljegyző Úr elmondja, hogy Kristóf Piroska Alpolgármester Asszony és Guba Natasa 
képviselők kérték, hogy a testületi ülés megtartására az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban kerüljön 
sor, mert a 2016. május 27.-ei eredménytelen testületi ülés után néhány szakácsi lakos odament a házukhoz 
és inzultálták őket.  
 
Polgármester ismerteti a rendkívüli, nyílt ülés napirendi pontjait. 
 
Polgármester megkérdezi, hogy a képviselő - testület tagjai részéről a rendkívüli, nyílt ülés napirendi 
pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
Polgármester ismerteti a rendkívüli, nyílt ülés napirendi pontjait: 
 

1. A Falugondnoki Szolgálatról  
 
Előadó: Polgármester 
 
2. Falugondnoki Szogálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Előadó: Polgármester 
 
3. Falugondnok helyettesítéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról 
 
Előadó: Polgármester 
 
4. Falugondnoki szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról, a munkaruha juttatás szabályozásáról és a 

továbbképzési terv jóváhagyásáról 
 
Előadó: Polgármester 
 
5. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat működéséről 
 
Előadó: Jegyző 
 
6. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat működéséről  
 
Előadó: Polgármester 
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7. Kristóf Piroska alpolgármester megbízatásának visszavonása 
 
Előadó: Polgármester 

 
8. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 
Előadó: Polgármester 
 
9. Helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról 
 
Előadó: Polgármester 

 
10. Szakácsi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásáról 
 
Előadó: Polgármester 
 
11. Szakácsi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Előadó: Polgármester 

 
 
Képviselő - testület az ülés napirendi pontjait 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 4 fő 
képviselő döntéshozatalban való részvételével -  elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
 

 
SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
8/2016.(V.31.) HATÁROZATA  

 
 
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak meghatározása. 

 
 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli, nyílt ülés napirendi 
pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

 
1. A Falugondnoki Szolgálatról  
 
Előadó: Polgármester 
 
2. Falugondnoki Szogálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Előadó: Polgármester 
 
3. Falugondnok helyettesítéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról 
 
Előadó: Polgármester 
 
4. Falugondnoki szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról, a munkaruha juttatás szabályozásáról és a 

továbbképzési terv jóváhagyásáról 
 
Előadó: Polgármester 
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5. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat működéséről 
 
Előadó: Jegyző 
 
 
6. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat működéséről  
 
Előadó: Polgármester 

 
7. Kristóf Piroska alpolgármester megbízatásának visszavonása 
 
Előadó: Polgármester 

 
8. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 
Előadó: Polgármester 
 
9. Helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról 
 
Előadó: Polgármester 

 
10. Szakácsi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásáról 
 
Előadó: Polgármester 
 
11. Szakácsi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Előadó: Polgármester 

 
Tárgyalt  napirendek: 
 
1. Napirendi pont tárgya:  

 
1. A Falugondnoki Szolgálatról  
 

    Előadó: Polgármester 
 

  (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Ambrusics Tibor Aljegyző Úr: A Falugondnoki Szolgálattal kapcsolatban azt kell elmondani, hogy a most 
ismételten elfogadásra került dokumentumok mind rendelkezésre állnak. Viszont az időközbeni 
változásokat, ami egyrészt a falugondnok személyében bekövetkezett változás, másrészt a gépkocsinak a 
változása, harmadrészt pedig célszerűségi szempontok alapján ezeket a szabályzatokat újra át kellett 
dolgozni. Ezeknek egy része rendelet, egy része pedig önkormányzati határozat, illetőleg ezeknek a 
függelékei, valamint van a pénzkezelési szabályzat, ami nem kerül most a Testület elé. Tulajdonképpen a 
most működő falugondnok már a munkaköri leírását átvette, viszont a továbbképzési terv és a munkaruha 
támogatás, illetve a többi még a Lamos Béla nevére szólt, és voltak benne olyan szabályok, amiket 
célszerűségi és egyéb szempontok alapján újra kellett gondolni. Lényegében a testületi ülésnek az első négy 
napirendjét ez teszi ki. 
Van-e valakinek ezzel a napirendi ponttal kapcsolatos kérdése? 
 
Kristóf Piroska Alpolgármester Asszony : Szerintem a falugondnoki szolgáltatással kapcsolatosan sok 
mindent kellene változtatni, mert nem jól működik a falugondnoki kocsi.  
 
Ambrusics Tibor Aljegyző Úr: Akkor nem a szabályozással van baj, hanem a gyakorlattal.  
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Kristóf Piroska Alpolgármester Asszony: Ez valahogy szerintem nem jól működik. Nincs felügyelet a 
gyerekeknek és nagyon sok probléma van a buszon velük. 
 
Vártás József Jegyző Úr: Én azt tudom elmondani, hogy a falugondnoki busznak az üzemeltetése a 
választások óta probléma, és abban is biztos vagyok, hogy ez már az időközi választásig nem fog 
nyugvópontra kerülni. Úgyhogy én csak kérni tudok mindenkit, hogy igyekezzünk a szabályokat betartani.  
Van folyamatban nyomozás a falugondnoki busz ügyében, én nem hiszem, hogy annál többet, amennyit mi 
megtettünk azért, hogy minden a helyére kerüljön, lehet többet tenni. Várjuk, hogy még annak az eljárásnak 
is vége legyen. Nézzük meg, hogy milyen testület áll fel, milyen polgármesterrel, és majd akkor érdemes 
teljes átalakítást véghez vinni. Addig viszont muszáj, hogy együtt működjenek, már csak azért is, hogy a 
falu működőképes maradjon. Tehát ebből nem lehet érzelmi kérdést csinálni. Vannak olyan napirendi 
pontok, amelyeket muszáj megtárgyalni: költségvetés, Kormányhivatal törvényességi tárgyú levelei, 
egyebek. Az, hogy most a napirendek között van olyan napirend is, amely éppen az alpolgármester 
tiszteletdíjára vonatkozik, majd annál a napirendnél mindenki úgy szavaz, ahogy akar igennel, nemmel, 
tartózkodással, és lesz olyan eredmény, amilyen lesz. Az egy más kérdés, de a falu ügyeivel nem szabad 
elmenni egy olyan irányba, hogy nem ülünk össze és nem tárgyaljuk meg azokat a minimális törvényességi 
anyagokat, amelyeket meg kell tárgyalni, mert az sehová nem vezet. Másrészt, a faluban olyan 
visszatetszést fog szülni, amelyet szült is, meg még ez fokozódni fog. Úgyhogy én azt mondom, hogy 
függetlenül attól, hogy ki milyen ellenfél a választások során, ettől függetlenül a testületi munkában muszáj 
együttműködni, valahogy ki kell bírni az időközi választásig, aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább. Tehát a 
falugondnoki szolgálat ügyeit igyekszünk a lehető legmagasabb szinten rendbe tenni, kezelni. Ebben a 
pillanatban én nem látom, hogy hogyan lehetne még jobbá tenni úgy, hogy mindenkinek megfeleljen. Én 
azt mondom, hogy egy kis türelem kell hozzá meg egy választási eredmény.  
Olyan javaslat van, hogy vegyük ki az iskolásokat, bár én szívem szerint benne hagynám.  
 
Oláh Lajos Polgármester Úr: Azért mondanám Jegyző Úr, hogy vegyük ki, mert nincsen rá kapacitásunk.  
 
Vártás József Jegyző Úr: A köznevelési törvény alapján beszélünk iskoláról meg óvodáról. Az iskolának a 
fenntartása és működtetése jelen pillanatban úgy történik, hogy a fenntartó az állam. Az önkormányzatnak 
nincsen szállítási kötelezettsége jogszabály szerint. Az állam a bérleteket megtéríti az adott gyermekeknek. 
Az óvodások esetében más a helyzet. Ott leírja a köznevelési törvény 74. §-a egyértelműen, hogy az 
önkormányzati feladat amennyiben az önkormányzat nem a település közigazgatási területén belül biztosítja 
az óvodai nevelést, abban az esetben köteles megszervezni az óvodába járást. Amennyiben nem szervezi 
meg, az adott szülőnek meg kell téríteni ezt a költséget. Tehát sok választásunk nincsen, az iskolánál más a 
helyzet. Az, hogy most melyik nap, mennyi gyerek hiányzik, mennyit vitt az már egy más kérdés. Ehhez 
kapcsolódóan még azt tudom elmondani, hogy én szívem szerint benne hagynám az iskolába szállítást is. 
Már csak azért is, mert ha lesz valamilyen nyári foglalkoztatás, tábor, maradjon benne, a szolgáltatás 
kereteibe belefér, sőt, az egyik alapvető cél az, hogy a gyermekek mindenekelőtt álló érdeke érvényesüljön. 
Úgyhogy én azt javaslom, hogy maradjon benne a rendeletben.  

 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja, 
javasolja az elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 4 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – elfogadta, majd meghozta a következő rendeletet: 

 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

5/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete  
 

 
A Falugondnoki  Szolgálatról 
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Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján  
 
 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet célja 
 

1.§ A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat)  
szabályozott keretek között:  
 

               a)  a település lakói számára a településen hiányzó, az alapvető szükségletek  
kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítása 
               b)  a rászorul személyek szállítási problémáját megoldja,  
               c)  továbbá, hogy – a település lakosságát érintő információk gyűjtését és  
továbbítását biztosítsa. 
 

2. A Szolgálat feladatai 
 

2.§ (1) A Szolgálat tevékenysége során 
a) közvetlen, személyes (alap- és kiegészítő jellegű), illetve 
b) önkormányzati feladatok ellátását segítő, közvetett  

  szolgáltatásokat nyújt. 
 
 (2) A közvetlen személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül 
  a) a közreműködés 
                 aa) az étkeztetésben, 
                 ab) a házi segítségnyújtásban, 
                            ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, 
 
    b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így 
                              ba) a házi orvosi rendelésre szállítás, 
                              bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás 
                              bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való  
                              hozzájutás támogatása, 
 
   c) az óvodás-, illetve iskoláskorú gyermekek szállítása, így 
                             ca) az óvodába, iskolába szállítás, 
                             cb) az egyéb gyermekszállítás. 
 

(3)  A közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a 
 lakossági szolgáltatások, így 
                     a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése,  

          támogatása, 
                     b) egyéni hivatalos ügyek intézése, 
                     c) a lakossági igények továbbítása, 
                     d) a közreműködés egyéb lakossági vagy alapszolgáltatás nyújtásában. 
 
 (4) Az önkormányzati feladatok ellátását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül 
                    a) ételszállítás, 
         b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság számára, 
         c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. 
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3.  Tájékoztatási kötelezettség 

 
3. § (1) A falugondnoki szolgáltatásokra, illetve azok elérhetőségére vonatkozó  
legfontosabb információkat a helyben szokásos módon 

a) hirdetményben, 
 
b) az érintett lakásokba eljuttatott szórólapokon, 
c) helyi rendezvényeken 

ca) közmeghallgatás,  
cb) lakossági fórum 

kell közzétenni. 
 

 (2) A szolgáltatásokat érintő részletes felvilágosítással munkaidejében a 
falugondnok, ügyfélfogadási időben a polgármester vagy az Edelényi Közös  
Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szociális Osztály arra felhatalmazott  
dolgozója szolgálhat.  

 
4. A szolgáltatások igénybevételének módja 

 
4.§      (1) A település lakói az egyes szolgáltatásokra irányuló igényeket személyesen,  
            telefonon, illetve írásban a falugondnoknál a közös hivatal Szakácsi kirendeltségén  

jelezhetik.  
 

(2) Az igényeket legalább három munkanappal a szolgáltatás tervezett igénybevétele  
előtt kell jelezni. 

 
5. Térítési kötelezettség 

 
5.§ (1) A falugondnoki szolgálat térítésmentes. 
 

(2) A Szolgálat tevékenységére tekintettel díjazást sem a fenntartó Önkormányzat,  
sem a falugondnok nem fogadhat el, és nem köthet ki. 

 
6. Térítési díj megfizetésével igénybe vehető  egyéb szolgáltatások 

 
6.§      A térítés ellenében, díj megfizetésével igénybe vehető egyéb szolgáltatások díjának  
           mértékét  a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 
 

7. Záró rendelkezések 
 
7.§      (1) A rendelet a kihirdetést követő  napon lép hatályba. 
 
           (2) Hatályát veszti a falugondnoki szolgálatról szóló 11/2013.(VIII.14.) önkormányzati rendelet. 
 
 
             Vártás József                                                                          Oláh Lajos 
                 jegyző                                                                                 polgármester 
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Kihirdetési záradék: 
 
Kihirdetve Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló    
9/2015.(VII.24.) önkormányzati  rendelet 37. § 11) bekezdése alapján az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szakácsi Ideiglenes Kirendeltség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016. május 31. napján. 
 
Szakácsi, 2016. május 31. 
 
         Vártás József 
               jegyző 

          
 
 
 

       Melléklet az 5/2016.(V.31.)  önkormányzati rendelethez 
 
 

A térítés ellenében, díj megfizetésével igénybe vehető 
egyéb szolgáltatások díjának mértéke 

 
 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a térítés ellenében, díj megfizetésével igénybe 
vehető falugondnoki szolgáltatások során a falugondnoki gépjármű igénybevételi díjának mértékét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 
A falugondnoki szolgáltatások körébe tartozó térítés ellenében, szolgáltatási díj megfizetésével igénybe 
vehető egyéb szolgáltatási feladatok: 
     a) gyermekszállítás térítés ellenében, 
     b) művelődési, oktatási, szabadidős tevékenység, 
     c) egyéni hivatalos ügyek intézése, 
     d) beteg állapota tömegközlekedés igénybevételét nem teszi lehetővé esetén –a 
szolgáltatási díjának mértéke: Bruttó: 70,- Forint/km 
 
 
 
2. Napirendi pont tárgya:  

 
 

2. Falugondnoki Szogálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Előadó: Polgármester 

 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra  
bocsátja, javasolja az elfogadását. 
 
 
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 4 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
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SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
9/2016.(V.31.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Falugondnoki Szogálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 
 
                Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a Falugondnoki 

Szolgálat Szervezeti és Működési  Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
                    1) Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő – testülete a 
                    Falugondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát 
                    a  határozat  1. melléklete  szerint – jóváhagyja. 
 
                    2) A Képviselő-testület 39/2013.(VII.14.) határozata érvényét veszti. 
 
 
           Határozat: azonnal 
          Felelős:      polgármester 
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1 sz. melléklet a 9/2016.(V.31.) sz. határozathoz 
 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 

Az ellátás elnevezése: Szakácsi Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgálata 
Fenntartó: Szakácsi Község Önkormányzata 3786 Szakácsi, Petőfi út 66.    
Működési területe: Szakácsi Község közigazgatási területe 
Jogállása: önkormányzati szakfeladaton működő, egyszemélyes falugondnoki szolgálat 
Szakfeladat száma: 
Működési engedélye: határozatlan idejű 
 
1. Ellátások típusai 
 
a) A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe   tartozó alapfeladatai: 
 Közreműködés: 

aa.) házi segítségnyújtásban, 
ab.) a közösségi és szociális információs szolgáltatásban. 

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így 
ac.) a háziorvosi rendelésre szállítás, 
ad.) egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, 
ae.) gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása. 

 
b) A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli kiegészítő feladatai: 

ba.) közösségi-, művelődési-, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, 
bb.) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, 
bc.) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve egyéb alapszolgáltatások biztosításában való 

közreműködés. 
 

c) A falugondnoki szolgálat által nyújtott közvetett – az önkormányzati feladatok megoldását segítő – 
szolgáltatások: 

ca.) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 
cb.) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása 

 
2. Az ellátások igénybe vétele: Az ellátások igénybevétele szóbeli, vagy írásbeli kérelem alapján történik. A 

kérelem esetleges elutasításáról minden esetben – a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben, a 
vonatkozó jogszabályok alapján – a polgármester írásban dönt. A falugondnok munkájáról 
tevékenységnaplót köteles vezetni, melyen az igénybevevő aláírása oszlop kitöltése mellőzhető. 
 

 
3. Munkáltatói jogok gyakorlása: A falugondnok felett az alapvető munkáltatói jogokat és az egyéb 

munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
4. A falugondnok feladatai: A falugondnok feladatait a szakmai programban, a munkaköri leírásban, 

valamint a falugondnoki gépjármű üzemeltetésére vonatkozó szabályzatban leírtaknak megfelelően 
végzi. 

 
5. A munkavégzésre irányuló jogviszony típusa: A falugondnok munkáját közalkalmazotti jogviszonyban 

munkaszerződéssel látja el, a végzettségének és munkában eltöltött idejének figyelembe vételével 
meghatározott besorolásban. 
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6. Helyettesítés rendje: A falugondnoki szolgálatot folyamatosan biztosítani kell a lakosság számára, ezért 

Szakácsi Község Önkormányzata és Lak Község Önkormányzata együttműködési megállapodást köt a 
kölcsönös helyettesítésre. 

 A falugondnokok szabadságolási tervét minden év február végéig állítja össze és egyezteti a két 
falugondnok és polgármester. 

 
7.  Munkarend, munkaidő, a munkarend meghatározásának jogköre: A falugondnok heti 40 órában végzi 

feladatát. A munkaidő reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig tart. Amennyiben azt az ellátandó feladatok 
indokolják, kizárólag a polgármester utasítására – a falugondnokkal egyeztetve – ezen  időn kívül is 
köteles elvégezni a feladatát. A rendes munkaidőn kívül, vagy hétvégeken végzett munkaidőért, a 
hatályos jogszabályoknak megfelelő mértékű munkaidő-kedvezmény, illetve bér jár. 

 
8. Együttműködések fajtái, folyamatos munkakapcsolatok szabályozása: A falugondnok munkakezdéskor a 

polgármesternél jelentkezik, tisztázzák aznapi teendőket, a beérkezett kérelmeket feldolgozzák. A 
falugondnok munkája során együttműködik a házi segítségnyújtást végző személlyel, a szociális, illetve 
gyermekvédelmi területen a családsegítő szolgálat munkatársaival, valamint a háziorvossal. 

 
9. 

Szervezeti ábra 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. A titoktartás szabályai:  
 
A falugondnoknak munkája során a személyes titok védelmének érdekében a személyes adatok védelméről 

és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a polgárok személyi adatainak 
és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
A fenti törvényekben nem szabályozott egyéb kérdésekben, a Szociális Szakmák Etikai Kódexe az 
irányadó. 

 
11. A szervezeti és működési szabályzat érvényessége, felülvizsgálatának szabályai: 
 

Jelen szervezeti és működési szabályzat 2016.VI.01. napjától lép hatályba. Aktualitását Szakácsi 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete évente felülvizsgálja, szükség szerint határozattal 
módosítja. 

 
12. Az SZMSZ függelékei: 
 

1. A falugondnoki szolgálat gépjármű üzemeltetési szabályzata 
2. A falugondnok munkaköri leírása 

 
 
 
Szakácsi, 2016. május 31. 
         
                                                                                               Oláh Lajos 
                                                                                              polgármester 
 
 
Záradék: Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Falugondnoki Szolgálat 
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9/2016.(V.31.) sz. határozatával jóváhagyta. 
 
 
Szakácsi, 2016. május 31. 
 
                                                                                  
                                                                                           Vártás József 
                                                                                                 jegyző 
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                                                                               1. sz. függelék a 9/2016.(V.31.) sz. önkormányzati határozathoz 
 
 
 

Szakácsi Község Önkormányzat 
 

Együttes rendelkezés 
 

FALUGONDNOK SZOLGÁLAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 
 

Érvényes: 2016. június 01. napjától 
 

Szakácsi Község Önkormányzata figyelembe véve a hatályos jogszabályokat – 
különösen a többször módosított a közúti járművek az egyes mezőgazdasági, 
erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás 
nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet előírásaira – a 
saját tulajdonában lévő Falugondnoki Szolgálat gépjármű üzemeltetésére vonatkozó 
szabályokat az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A gépjárművek rendeltetése 

1.1. A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás céljára használt gépjármű rendeltetése 
az Szakácsi Község Önkormányzata által biztosított falugondnoki szolgálat 
működtetése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben, 
illetve az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott alapellátási és 
egyéb szolgáltatási feladatok segítése. 

1.2. A jármű tényleges használatát – a szolgáltatás szakmai programjának 
megfelelően a falugondnok által összeállított munkaterv alapján – a 
szolgáltatást fenntartó engedélyezi. 

1.3. A személygépjárműre a gépjármű napi, illetve havi menetteljesítményéről, 
tüzelő- és kenőanyag felhasználásáról 2. 3. és 4. melléklet szerint kell 
elszámolni. 

1.4. A tervezett utazási tevékenységre üzemanyag kártyát, illetve üzemanyag 
előleget kell a falugondnok részére biztosítani. A kifizetendő előleg összege: 
20.000.- forint. Újbóli felvételre az előzőleg felvett elszámolás után van 
lehetőség. Az üzemanyag előleggel annak kifizetését követően 10 
munkanapon belül kell elszámolni. Az üzemanyag kártya feltöltését 10 nappal 
korábban kell kezdeményezni. 

1.5. A gépjárművek azonosító adatait, valamint az üzemanyag felhasználáshoz 
szükséges adatokat az 1. melléklet tartalmazza. 



16 
 

2. A gépjárművek használatára vonatkozó szabályok 

2.1. A gépjármű a közúti forgalomban csak menetlevéllel, valamint érvényes 
forgalmi engedéllyel, a szükséges kötelező felelősségbiztosítás meglétét 
igazoló okmánnyal vehet részt. Ezek meglétéért elsősorban a falugondnok a 
felelős.  

2.2. A gépjármű kötelező, illetve CASCO biztosításáról a szolgáltatást fenntartó 
önkormányzat gondoskodik. 

2.3. A falugondnoki gépjármű vezetése a falugondnoki munkakörhöz kapcsolódó 
jogosultság (kötelezettség), amelyet a munkaköri leírás tartalmaz. A 
gépjármű-vezetési jogosultság személyi (egészségügyi stb.) korlátozását az 
érintett köteles a polgármester tudomására hozni. 

2.4. Amennyiben a gépjárművezetésre jogosult (kötelezett) közalkalmazott – 
munkavégzési kötelezettsége ideje alatt – önhibájáról járművezetésre 
alkalmatlan állapotba kerül, azt a munkavégzési kötelezettség szándékos 
megtagadásának kell minősíteni. 

2.5. A gépjárművet csak az arra a polgármester által kijelölt helyen lehet tárolni. A 
gépkocsi kijelölt helyen való tárolásáról a falugondnok köteles gondoskodni. 
Ettől eltérni – indokolt esetben – a  polgármester  engedélyével lehet.  

A gépjármű közterületen csak a működési területen kívüli igénybevétel esetén 
tárolható. 

2.6. Minden esetben a polgármester írásbeli engedélye szükséges a szolgálat 
gépjárművének országhatáron kívüli, illetve magáncélú igénybevételéhez. Az 
engedélyt az elszámoláshoz csatolni kell. 

2.7. A járműben csak a forgalmi engedélyben meghatározott számú személy 
szállítható. 

2.8. Különös figyelmet igényel: 
• a gyermekkorúak szállítása, 
• PB-gázpalack szállítása, 
• üzemanyag edényzetben történő szállítása, 
• személygépjármű áruszállításra történő igénybe vétele, 
• az ételszállítás. 

2.9. PB-gázpalack – személyszállító gépjárművön legfeljebb 35 kg töltetsúlyt kettő 
vagy több palackban szabad szállítani. 

2.10. Üzemanyag szállítása legfeljebb 25 l-es kannákban történhet, az utasoktól 
elválasztva. Tűzoltó készülék szükséges. 

2.11. A személygépjármű ülései áruszállítás céljából – a vezető ülés ki vételével – 
ideiglenesen kiszerelhetők, de gondoskodni kell a bent ülők biztonságáról. 
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2.12. A forgalmi engedélyben bármely adat (pl. a szállított személyek száma) 
végleges megváltoztatásához engedély szükséges. 

2.13. A gépjármű működtetésével kapcsolatban kiemelt jelentősége van: 
• a gépjármű gazdaságos üzemben-tartásának, 
• jogszerű használatának, 
• gazdaságos használatának, hasznosításának, 
• az üzem- és forgalombiztonsági követelményeknek, a megfelelő műszaki 

állapot biztosításának, 
• a gépjármű üzemeletetésével kapcsolatos bizonylati rend és fegyelem 

megtartásának, 
• a bizonylatok ellenőrzésének. 

 
2.14. A szolgálat gépjárműve jogszerű, rendeltetésszerű, hatékony és gazdaságos 

üzemeltetésért, valamint üzem- és forgalombiztonsági és környezetvédelmi 
követelményeknek megfelelő műszaki állapotáért az üzembetartó felelős. 

 
2.15. A falugondnok felelős: 

• a gépjármű napi indulás előtti állapotvizsgálatáért,  
• a járműre előírt (ajánlott) karbantartások elvégzéséért (olajcsere, szemle 

stb.)  
• az előírt, kötelező, illetve közlekedésbiztonsági szempontból szükséges 

anyagok, tartozékok szükség szerinti pótlásáért (eü. csomag, izzók stb.), 
• a gépjármű állapotáért, rendszeres külső és belső tisztításáért, 
• a kötelezően előírt, illetve szabályzattal megállapított nyomtatványok 

vezetéséért hatósági közúti ellenőrzéskor azok bemutatásáért, 
• a kötelező hatósági műszaki és környezetvédelmi vizsgálatok elvégzéséért, 
• üzemanyag- és kenőanyag-elszámolásáért. 
 

2.16. A gépjárművet vezető falugondnok – a reá irányadó jogszabályok keretei 
között – felelősséggel tartozik az általa okozott balesetért/kárért. Felelőssége – 
a más által jogellenes módon történő járműhasználatot kivéve – 
közalkalmazotti jogviszonya folytán munkáltatója anyagi helytállását vonja 
maga után, amelyért annak felróhatósága függvényében fegyelmi/kártérítési 
felelősséggel tartozik. 

 
2.17. A falugondnok a szolgálat gépjárművel a közúti forgalomban akkor vehet 

részt, ha személye és a falugondnoki gépjármű valamennyi ehhez szükséges 
feltételnek megfelel. 

 
2.18. A gépjárművet érintő balesetről a falugondnok a polgármestert vagy a kijelölt 

személyt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ilyen helyzetben köteles 
megtenni minden olyan intézkedést, amely az üzembetartó érdekeinek 
megóvása céljából szükséges, ha a felelősségben nem történik megegyezés. 

 
2.19. Személyi sérülést okozó vagy súlyosabb baleset esetén a 2.18. pontban 

foglaltakat a mentők, a rendőrség és szükség esetén a tűzoltók értesítése, a 
helyszín indokolt mértékű biztosítása, valamint, ha szükséges, 
elsősegélynyújtás után kell végrehajtani. 
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2.20. A balesetről a falugondnoknak legkésőbb a jármű telephelyre való beérkezése 
után vagy a következő munkanapon írásos jelentést kell készíteni. 

 
 

3. A gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos nyomtatványok használata 
 
3.1. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos nyomtatványok: 

• menetlevél, 
• havi és éves üzemanyag elszámolás, 
• havi kilométer teljesítmény összesítő, 
• MOL tele tank kártya 
 

4. A menetlevélre vonatkozó szabályok 
 
4.1. A menetlevéltömb szigorú számadású nyomtatvány, melyet a pénztáros 

nyilvántartásba vesz, és szükség szerint kiad a falugondnok részére. 
 
4.2. Polgármester a falugondnok részére az út megkezdés előtt adja ki az 

érvényesített menetlevelet. 
 
4.3. A gépjárműre a személygépkocsi menetlevél-tömböt kell vezetni (D. Gépjármű 

36/ r.sz., vagy D. Gépjármű 36. A/5 r. sz.). 
 
4.4. A menetlevelet az abban meghatározott adattartalomnak megfelelően kell 

kitölteni, fel kell tüntetni a gépjármű gyártmányát, forgalmi rendszámát, az 
utazás időpontját, célját (honnan hová történt az utazás), a km óra állást, a 
megtett kilométerek valamint a szállított személyek számát. 

 
4.5. A menetlevelet a helyi és helyközi forgalomban egy napra kell érvényesíteni. 
 
4.6. A falugondnok köteles: 

• a menetlevelet az út folyamán magánál tartani, 
• a menetlevelet az előírásoknak megfelelően, folyamatosan vezetni, 
• a menetlevelet a havi elszámolás során a gazdasági ügyintézőnek átadni. 

 
4.7. Polgármester a gépjármű igénybevételét igazolja. 
 
4.8. A menetlevél-tömböt a falugondnoknak kiadni nem szabad. A menetlevél-

űrlapokat zárt helyen kell tartani, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek 
hozzá. 

 
4.9. A menetlevelet sorszám szerint kell felhasználni és irattárazni és a számviteli 

törvény vonatkozó rendelkezése szerinti ideig megőrizni. 
 
 

5. A gépjármű üzemanyag elszámolásnak módja 
 
A gépjármű üzemanyag elszámolásának módjára vonatkozó szabályok: 

 
5.1. A gépjárművek azonosító adatait, alapnormáját, alapnorma átalányát az         

1. melléklet tartalmazza. 
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5.2. A gépjárművek üzemanyag fogyasztása a ténylegesen számlával igazolt 

mennyiség alapján kerülhet elszámolásra.  
 
5.3. A felhasználható üzemanyag mennyisége a megtett kilométer és az 1. 

mellékletben meghatározott átalány szorzataként kerül megállapításra. Az 
előzőek összevetésével kerül meghatározásra az esetleges üzemanyag 
megtakarítás, illetve túlfogyasztás. 

 
5.4. A havi és éves üzemanyag elszámolásokat, a havi kilométer teljesítmény-

összesítőt a gépjárművel kapcsolatos ügyek intézésével megbízott 
köztisztviselőknek kell elkészíteni tárgyhót követő 20. napjáig a 2., 3. és 4. 
számú melléklet szerinti nyomtatványon. 

 
A gépjármű túlfogyasztását haladéktalanul köteles jelezni a jegyzőnek. 

 
5.5. A gépjárművezetőnek minden tankoláskor tele kell tankolni a gépjárművet és 

év végén tele-tankkal kell leállni. 
 
5.6. A tényleges – számlával igazolt – üzemanyag-fogyasztást anyagköltségként 

kell elszámolni a számvitelre vonatkozó jogszabályok alapján, üzemanyag 
megtakarítás kifizetésére nem kerülhet sor. 

 
5.7. Az átalány feletti fogyasztást ki kell vizsgálni és a szükséges intézkedéseket 

meg kell tenni. 
 
5.8. A gépjárművezetőnek is folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az által 

vezetett gépjármű fogyasztását. Amennyiben túlfogyasztást észlel, azt azonnal 
jelentenie kell a polgármesternek, illetve a jegyzőnek. 

 
5.9. Az üzemanyag túlfogyasztás kivizsgálásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell a túlfogyasztást előidéző okot, az elszámolható 
üzemanyag kiadást, a többlet-üzemanyag felhasználás engedélyezését. 

 
 

6. Saját gépjármű hivatalos használata 
 
6.1. A szolgálat üzemeltetésében lévő gépjármű üzemképtelensége (javítása stb.) 

esetén eseti előzetes engedéllyel a falugondnok saját, CASCO biztosítással 
rendelkező gépjárművét is használhatja a falugondnoki munkájához. 

 
6.2. A saját gépjármű hivatalos használatáról kiküldetési rendelvényt kell kiállítani, 

amely az elszámolása alapbizonylatát képezi. A rendelvénnyel esetenként, 
legkésőbb a kiküldetés befejezésének hónapja végéig kell elszámolni, a 
mindenkori jogszabályoknak megfelelően. 

 
6.3. Saját gépjármű használata esetén a falugondnokot az elszámolási normával 

vagy az alapnorma-átalánnyal kiszámított üzemanyag ára, továbbá km-
költségtérítés illeti meg az érvényes jogszabály szerint. 

 

A gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költségeket (autópálya díj, 
parkoló-díj stb.) a havi elszámoláskor kell számla ellenében kiegyenlíteni. A 
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műszakilag alkalmassá tett és jogilag rendezett gépjármű pótjárművet 
(utánfutót) vontathat. 
 
 

7. A szabályzat hatálya 
 
7.1. A szabályzat a falugondnoki szolgálat gépjárműre kiterjed. 

 
7.2. A szabályzat tartalmának karbantartásáért a jegyző tartozik felelősséggel. 
 
7.3. Szakácsi Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgálat Gépjármű Üzemeltetési 

Szabályzata 2016. június 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
Szakácsi, 2016. május 31. 

……………………………………  
          P.H. …………………………………… 

                  Oláh Lajos 
                polgármester  Vártás József  

jegyző  



21 
 

 
1. sz. melléklet 

 
 
 

A GÉPJÁRMŰ AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS 
 

AZ ÜZEMANYAG-FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK 
 
 
 

Gyártmány Volkswagen 

Típus 2.0CR TDI Mikrobusz 

Alvázszám WV2ZZZ7HZFX004589 

Motorszám CAA 653642 

Rendszám MWD 875 

Saját tömeg 1901 

Hengerűrtartalom 1968 

Üzemmód Diesel üzemű 

Hajtóanyag gázolaj 

Városi körülmények 
között 9,5 l/ 100 km 

Városon kívüli 
körülmények között 6,1 l/ 100 km 

Vegyes 7,3 l/100 km 

Hegymenet + 10 %  

Téli üzemeltetés +3 %  (dec. 1.- márc. 1. között) 

Nyári üzemeltetés (lgk.) + 5 % (máj. 1. – szept. 1. között) 
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                                                                                                                                                            2. sz. melléklet 
Szakácsi Község Önkormányzat 
Falugondnoki Szolgálat  

HAVI ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁS 

………………….. hónap ………………..személygépkocsi 

 Teletankolás 
napja 

Kilométer
-óra állás    Tankolási érték 

Előző 
záró:   

 

Tankolt 
mennyiség 

(l) 

 

Nyugt
a 

szerint 
(Ft) 

Számla 
szerint 

(Ft) 

Különbözet 
(Ft) 

 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
Különbözet: 
 

 
 Felhasznált (l):  Összesen 

(Ft):    

Átalány (l/100 km): 
 
 
 

Megtakarítás (l):  Számla szerinti átlagár 
(Ft/l):   

Felhasználható 
üzemanyag: 

 
 Túlfogyasztás (l):  Megtakarítás/túlfogyasz

tás értéke (Ft)   

 

Havi menetlevelek sorszámai:  
Számlaszám: 

Dátum: ………………………………….  

  
Az elszámolást készítette:     Ellenőrizte: 
………………………….                                        ……………………….. 
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                                                                                                                                                            3. sz. melléklet 
 
 
Szakácsi Község Önkormányzat 
Falugondnoki Szolgálat  

20…… ÉVES ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁS 

Személygépkocsi forgalmi rendszáma: ……………………. 

Átalány: ………………… Ft/l 

Hónap 

Előző havi 
teletankolás 

záró 
óraállása 

Tárgyhavi 
teletankolás 

záró 
óraállása 

Különbözet 
(km) 

Felhasználható 
(l) 

Tankolt 
üzemanyag 

Túlfogyasztás/ 
Megtakarítás (l) 

Túlfogyasztás/ 
Megtakarítás (Ft) 

Számla 
szerint 

kifizetett 
(Ft) 

Átlagár 
(Ft/l) 

Január 
 
 
 

        

Február 
 
 
 

        

Március 
 
 
 

        

Április 
 
 
 

        

Május 
 
 
 

        

Június 
 
 
 

        

Július 
 
 
 

        

Augusztus 
 
 
 

        

Szeptember 
 
 
 

        

Október 
 
 
 

        

November 
 
 
 

        

December 
 
 
 

        

Összesen: 
 
 
 

        

Dátum:………………………………….   

Az elszámolást készítette:……………………………………    

Ellenőrizte:………………………………………
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                                                                                                                4. sz. melléklet 
 
 
Szakácsi Község Önkormányzat 
Falugondnoki Szolgálat  

HAVI KILOMÉTER TELJESÍTMÉNY ÖSSZESÍTŐ 

Gépjármű forgalmi rendszám:……………………………….. 

Év:…………………………. Hónap:…………………………… 

Napok Menetlevél száma Megtett 
kilométer 

Szállított 
személyek 

száma 
Megjegyzés 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      

Összesen:     
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Szakácsi Község Önkormányzat 
  a 9/2016.(V.31.) sz. határozat 2. sz. függeléke 

 
Szakácsi Község Önkormányzat 
3786 Szakácsi, Petőfi út 2. 
 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
Ganyi Norbert 

 
Született:  Sajószentpéter, 1983.03.02. 
A munkakör neve:  falugondnok 
Szervezeti egység:  Szakácsi Község Önkormányzata  
A közvetlen felettes beosztása:  polgármester 
A munkakör célja:  lakosság igényeinek kielégítése  
 
I. Iskolai végzetsége: 10 osztály, vízvezeték – és központi fűtés - szerelő  
 
II. Kötelességek általános összefoglalása 
 
    1. Munkaköréből adódó feladatai:  
        A: Szociális alapellátások körében: 

- 3-6 év közötti gyermekek óvodába és hazaszállítása, 
- idős, beteg, emberek orvosi szakellátásra történő szállítása, 
- gyógyszer kiváltás, 
- szociális ebéd házhozszállítása. 

 
        B: Egyéb feladatok körében: 

- a falu lakosainak szállítása különböző rendezvényekre,  
- lakossági szolgáltatások, ennek keretében különböző bevásárlások igénye szerint, 

közreműködés önkormányzati feladatok megoldásában, különös tekintettel az árú 
beszerzésekre, 

- különböző lakossági eseményekre szállítási feladatok ellátása / esküvő, ballagás, 
temetés stb./. 

     
       C: A gépjárművezetéssel kapcsolatos feladatai:  

- naponta eseményszerűen köteles vezetni a menetlevelet, 
- köteles gondoskodni a gépjármű tisztántartásáról, szükséges szerinti 

karbantartásáról,  
- a részére kiadott előlegről köteles elszámolást készíteni, és annak határidőre 

elszámolni, 
- a gépjárművet munkaidőn kívül állandó lakcímén, zárt udvarán tárolja. 

 
III. Egyéb feladati: 

A közvetlen feletesse által adott utasításait köteles maradéktalanul végrehajtani, kivéve 
amennyiben az jogszabályba ütközik, vagy bűncselekményt valósítana meg. 

 
Szakácsi, ………………  

1 példányt átvettem …………………………. 
 

……………………………                                        …………………………… 
polgármester                                                    falugondnok          
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3. Napirendi pont tárgya:  
 

3. Falugondnok helyettesítéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról 
  
     Előadó: Polgármester  
 
     (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra  
bocsátja, javasolja az elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 4 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:  
 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
10/2016.(V.31.) HATÁROZATA 

 
 

Tárgy: Falugondok helyettesítéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról 
 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta a Falugondok 
helyettesítéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza:  
 
1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakácsi Község 

Önkormányzata és Lak Község Önkormányzata között kötendő falugondnok 
helyettesítéséről szóló „Megállapodás” – t – a határozat mellékleteként –  

      j ó v á h a gy j a. 
 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

3. A Képviselő-testület a 41/2013.(VIII.14.) önkormányzati határozatot hatályon kívül 
helyezi.  

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Melléklet a 10/2016.(V.31.)  sz. határozathoz 
 
 
 

Együttműködési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről  
 
Szakácsi  Község Önkormányzata (székhely: 3786 Szakácsi Petőfi út 66. szám) képviseli: Oláh 
Lajos  polgármester, mint Szakácsi falugondnoki szolgálatát fenntartó  
 
másrészről a(z) Lak Község Önkormányzat (székhely:3786 Lak, Kossuth L. út 18. szám) 
képviseli: Garai Bertalan polgármester, mint Lak falugondnoki szolgálatát fenntartó között az 
alulírott helyen és napon az alábbiak szerint. 
 

 
I. 

A megállapodás célja 
 

1. Felek jelen megállapodással azt kívánják elérni, hogy a községekben működtetett 
falugondnoki szolgáltatás zavartalan működését érjék el, a falugondnok szakszerű 
helyettesítésével. 

 
II. 

A megállapodás tárgya 
 

2. Szakácsi Község Önkormányzat helyettesítés céljából személyi állományt biztosít az 
alkalmazásában álló falugondok személyével Lak Község Önkormányzatnak a falugondnoki 
teendőinek ellátásához, amennyiben a laki falugondok szabadság, betegség, vagy egyéb 
körülmény miatt nem tudja ellátni teendőit. 

 
3. Lak Község Önkormányzat helyettesítés céljából személyi állományt biztosít  az 

alkalmazásában álló falugondok személyével Szakácsi Község Önkormányzatnak a 
falugondnoki teendőinek ellátásához, amennyiben a szakácsi  falugondok szabadság, 
betegség, vagy egyéb körülmény miatt nem tudja ellátni teendőit. 

 
 

III. 
Együttműködés és bizalmasság 

 
4. A felek kijelentik és garantálják, hogy jogosultak jelen megállapodás megkötésére. 

 
A felek vállalják és garantálják továbbá, hogy a jelen megállapodás időbeli hatálya, illetve 
érvényessége alatt tartózkodnak minden olyan szerződés megkötésétől, amelyek 
eredményeképp a jelen megállapodásban foglalt vállalásuk megfelelő és kellő teljesítése 
részükre lehetetlenné válna, illetve amely egyébként ellentétes lenne, részben vagy 
egészében a jelen megállapodással. 

 
5. Felek kötelezettségek vállalnak az ügyek bizalmas kezelésére. 
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6. Vitás kérdések rendezése: 
A jelen megállapodás szövegezésével, szerkesztésével, értelmezésével és alkalmazásával 
kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitákat a felek közösen, jóhiszeműen eljárva rendezik.  

 
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. 

évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.  
 
Felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 
 
 
Szakácsi, 2016. május 31. 
 
 
 

…………………………… 
Szakácsi 

Község Önkormányzata 

…………………………… 
Lak 

Község Önkormányzata 
 
 
 
Záradék: 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testület a falugondnok helyettesítéséről szóló 
„Megállapodás”- t a 10/2016.(V.31.) sz. határozattal j ó v á h a g y t a. 
 
Szakácsi, 2016. május 31. 
 
 

Vártás József 
jegyző
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4. Napirendi pont tárgya:  
 

4. Falugondnoki szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról, a munkaruha 
juttatás szabályozásáról és a továbbképzési terv jóváhagyásáról 

  
     Előadó: Polgármester  
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatát 
szavazásra  bocsátja, javasolja az elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 4 fő 
képviselő döntéshozatalban való részvételével – elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
11/2016.(V.31.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Falugondnoki szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról, a 
munkaruha juttatás szabályozásáról és a továbbképzési terv jóváhagyásáról 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta 
a Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyásáról, a 
munkaruha juttatás szabályozásáról és a továbbképzési terv 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a 

Falugondnoki Szolgálat „Szakmai Programját”– ját – a határozat 1. 
melléklete szerint – jóváhagyja. 

 
2. Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő – testülete a 

„Falugondnoki Szolgálat 2016. évi Továbbképzési Terv” – ét – a 
határozat 2. melléklete szerint – jóváhagyja. 

 
3. Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő – testülete a falugondnokra 

vonatkozó „Munkaruha juttatás szabályzat”– át a határozat 3. 
melléklete szerint – jóváhagyja. 

 
4. Képviselő – testület 40/2013.(VIII.14.) határozata hatályát veszti. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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1. sz. melléklet a 11/2016.(V.31.) sz. határozathoz 

 
 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 

SZAKMAI PROGRAMJA 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)  60. §-a   a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) 
SzCsM. rendelet 39. §-a alapján a település   falugondnoki szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) 
mint alapellátást nyújtó szociális szolgáltatás szakmai programját az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 

I. A szolgáltatás célja, feladata, az ellátottak köre 
 

A Szolgálat szociális és egyéb közösségi feladatokat lát el a település valamennyi lakója számára.  
Működésének célja a szociális biztonság megteremtése, a közlekedési és egyéb települési 
hátrányok csökkentése. A település rossz közlekedési – és útviszonyokkal, elöregedő lakossággal 
rendelkező község, egyre nehezebben elérhető szolgáltatásokkal.  
 
Az ellátottak köre:  
 
Alapellátásban: étkeztetésnél az arra rászorultak és jogosultak, házi segítségnyújtás keretében az 
arra állapotuk szerint rászorultak a többi szociális körbe tartozó ellátás Szakácsi község 
valamennyi lakosa részére igény és lehetőség szerint.Egyéb alapszolgáltatási feladatoknál: 
Óvódások és gyermekek szállítása esetén Szakácsi  
községben állandó lakóhellyel, óvodai és általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező  
lakosai részére, a többi szolgáltatásnál igény szerint, a község valamennyi lakosa részére. 
 

II. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, 
a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 

 
Feladatai ellátásához rendelkezésére áll egy közlekedésre, személy- és szűkebb körben 
áruszállításra is alkalmas gépkocsi. 
A Szolgálat által biztosított szolgáltatások az alábbiak.  
 
1. A szociális gondoskodás alapellátásai közül Szakácsi község az 
 

• étkeztetésben való közreműködést 
• házi segítségnyújtásban való közreműködést 
• családsegítésben való közreműködést 
• közösségi és szociális információk szolgáltatását 
falugondnok foglalkoztatásával oldja meg. 
 

Fenti alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes. 
Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnok a helyi szociális rendelet alapján 
biztosított étkeztetést az étel házhoz szállításával segíti elő.  
 
A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnok az alábbi tevékenységeket 
végzi: 

• idősek látogatása, 
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• bevásárlás, 
• gyógyszer kiváltása. 

 
 

A családsegítésben való közreműködés során a falugondnok az alábbi feladatokat látja el: 
• a családgondozó ellátotthoz történő szállítása, és/vagy 
• az ellátott, illetve családja Edelényi Szociális Szolgáltató Központba történő szállítása, 
• közreműködik a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 64. §-

ában megfogalmazott családsegítés feladatkörében a jelzőrendszer működtetésében. 
 
A közösségi és szociális információk szolgáltatásában elősegíti a társzervek, egyéb szervek és a 
lakosság közötti információáramlást.  
 
2. Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása 
 

• Háziorvosi rendelésre szállítás 
• Egyéb egészségügyi intézménybe szállítás 
• Gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása 

 
3. Óvodáskorú gyermekek szállítása 
  

• Óvodába szállítása 
• Egyéb gyermekszállítás 

 
4. A falugondnok által ellátandó egyéb, közvetlen, személyes kiegészítő lakossági 

szolgáltatási feladatok közé az alábbiak tartoznak: 
 

• Közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése. 
• Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása. 
• Egyéb lakossági szolgáltatások. 

 
5. Önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások: 
 

• önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére 
• falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása 
• önkormányzati feladathoz tartozó szállítási feladatok 
• az önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok 
• kapcsolattartási feladat az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, Edelényi Szociális 

Szolgáltató Központ és a lakosság között 
• egyéb, nem részletezett, szolgáltatási jellegű feladatok 
• helyi kereskedelmi ellátáshoz szükséges szállítási, árubeszerzési feladatokat 
• a lakossági igények kielégítését szolgáló mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó 

tevékenységek, előadások szervezése 
 
Az önkormányzati rendezvényekhez kötődően, különösen: 
 

• képviselő-testületi ülés 
• közmeghallgatás 
• falugyűlés 
• egyéb lakossági fórum 
• önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények  
kapcsán ellát szervezési, szállítási feladatokat. 
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III.  Ellátás igénybe vételének módja 

 
1.  A szolgáltatások iránti igényt a mindenkori polgármesternél kell bejelenteni. 

2.  A gépkocsi a kirendeltség elől  indul és oda érkezik vissza, miután valamennyi utas célját 
elérte. Indokolt esetben (pl. idős, mozgásában gátolt beteg) előzetes jelzésre a falugondnok 
dönt a polgármester egyetértésével a háztól, illetve házhoz való szállításról. 

3.  Az egyedi igényeket a polgármesternél kell bejelenteni, aki indokolt esetben (idős, beteg, 
mozgáskorlátozott személy, egyéb méltánylandó akadályozó körülmény) utasítja a 
falugondnokot a szolgáltatás elvégzésére. 

4.  A falugondnoki szolgáltatás alapfeladatai körében térítésmentes. 

 
IV. A szolgáltatás közzétételének módja, a szolgáltató és igénybevevő közötti 

kapcsolattartás módja, az ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos 
intézkedések 

 
A Szolgálat működését szabályozó dokumentumok – falugondnoki szolgálatról szóló helyi rendelet, 
szociális rendelet ide vonatkozó rendelkezései, ezen szakmai program, a képviselő-testület egyedi 
döntései – nyilvánosak. Az érintettek tájékoztatása érdekében ezeket a hirdetőtáblára ki kell tenni.  
Fel kell továbbá tüntetni a polgármester és a falugondnok elérhetőségét biztosító (mobil) 
telefonszámokat. 
 
A falugondnok feladata, hogy az általa nyújtott szolgáltatások iránti igényeket folyamatosan 
felmérje, népszerűsítse, ajánlja.  
A polgármester a falugondnokkal együtt minden szerdán 8.00-tól 10.00 óráig fogadóórát tart az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi Kirendeltségen.  
A falugondnok tevékenységéről munkanaplót vezet, melyet a polgármester hetente ellenőriz. A 
munkanaplóval egyező menetlevelet kell vezetnie, melyet naponta leigazoltat a polgármesterrel. A 
munkanapló tartalmazza a falugondnok által végzett egyes tevékenységfajtákat és az arra fordított 
időt (pl. ebédszállítás 1 óra). A munkanaplót és a menetlevelet az éves beszámolóra köteles 
beterjeszteni.  
A falugondnok évente beszámolót tart a képviselő-testület előtt a Szolgálat működéséről, 
javaslatot tesz a szolgáltatások bővítésére, tartalmának megváltoztatására.  
 
Az évente tartott közmeghallgatáson megtárgyalja a képviselő-testület a falugondnoki szolgáltatás 
egy évi működésének tapasztalatait, ahol lehetőség nyílik arra is, hogy a lakosság tegyen 
javaslatot a szolgáltatás tartalmának, körülményeinek változtatására. 
 
A falugondnok tevékenysége, valamennyi döntése ellen a polgármesternél lehet panasszal élni, aki 
az ügy körülményeinek kivizsgálása után írásban közli döntését a panaszt tevővel, aki amennyiben 
nem fogadja el a választ, a képviselő-testülethez fordulhat.  
A panasz ügyében a képviselő-testület soron következő ülésén, de legkésőbb a panasz 
előterjesztésétől számított 30 napon belül döntést hoz. 
 
A szolgáltatások biztosítása során mindvégig úgy kell eljárni, hogy az igénybe vevők emberi, 
állampolgári jogai ne sérüljenek. Mindenkor az egyenlő bánásmód elvét kell követni, az egyes 
szolgáltatásokat a településen lakó minden személy számára biztosítani kell, azonos feltételekkel. 
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A falugondnok munkáját az önkormányzat elismeri, vele szemben mindig úgy kell eljárni, hogy 
önbecsülése ne sérüljön. A falugondnokot elvégzett munkája alapján a polgármester mint 
közvetlen felettese értékeli.  
 
A falugondnok a tevékenysége során az általa okozott kárért a közalkalmazotti törvény, illetőleg a 
munka törvénykönyve szabályai szerint felelős. 
 
 A falugondnok a szociális szolgáltatás ellátása során sem az ellátottaktól, sem az ellátottak 
érdekében más személytől előnyt, szolgáltatást, ellenértéket nem kérhet és nem fogadhat el. 
 

V. A szervezet, létszám és szakképzettség, az egyes feladatok ellátása 
 
A Szolgálat feladatait egy személyben a falugondnok látja el.  
Személyét a munkatörvény alapján a polgármester gyakorolja.  
 
Munkáját a polgármester közvetlen irányításával végzi, a polgármester által készített munkaköri 
leírás, a helyi falugondnoki szolgálatról szóló rendelet, ezen szakmai program, a képviselő-testület 
határozatai és az általa készített heti menetrend alapján.  
 
Munkaideje kötetlen, heti 40 óra.  
 
A falugondnok köteles kinevezését követő az előírt határidőn belül a falugondnoki tanfolyamot 
elvégezni. 
 
Helyettesítéséről a polgármester Lak Község Önkormányzatával kötött Megállapodás keretében a 
Szakácsi Községi Önkormányzat Falugondnoki Szolgálatának igénybevételével és 
együttműködésével gondoskodik. 
 
Munkája ellátása érdekében kapcsolatot tart a lakossággal, a polgármesterrel, a képviselő-
testülettel, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalával és egyéb társszervekkel.  
 
Szakácsi, 2016. május 31. 
     
 
 

Oláh Lajos 
polgármester 

Záradék: 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat Szakmai 
Programját a 11/2016.(V.31.) sz. határozattal  jóváhagyta. 
 
Szakácsi, 2016. május 31. 
 
 

 
Vártás József 

                                                              jegyző
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                                                                                  2. sz. melléklet a 11/2016.(V.31.) sz. határozathoz 
 

 
 

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 
 

Falugondnoki Szolgálat Szakácsi 
 

2016 ÉV 
 
 

 
- A továbbképzésben részt vevő: 1 fő. 
- Várható távolléti idő: 6 x 5 munkanap. 
- Helyettesítés rendje: helyettesítésről a polgármester gondoskodik. 
- A továbbképzésre fordítható forrás: 450.000.- forint alapképzés. 
- Továbbképzési kötelezettségét teljesíti: igen. 
  

 
 
 
 
 
Szakácsi, 2016. május 31. 
        

 
Oláh Lajos 

polgármester 
  
      
Záradék: 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „ Falugondnoki Szolgálat Szakácsi 2016. évi 
Továbbképzési Terv”-ét a 11/2016.(V.31.) sz. határozattal j ó v á h a g y t a. 
 
 
 
 
 

Vártás József 
                                                              jegyző
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                                                                 3. sz. melléklet a 11/2016.(V.31.) sz. határozathoz 
 

 
 

MUNKARUHA-JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 
 

FALUGONDNOKI MUNKAKÖRBEN 
 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 79. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 6.§ (11) bekezdése 
alapján a falugondnoki munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott részére biztosítandó 
munkaruha juttatásról az alábbi szabályzatot alkotja: 
 
1. A munkaruha juttatásra való jogosultság a munkakörbe történő közalkalmazotti kinevezés 

napján, illetve a munkaruha fajtájára meghatározott kihordási idő lejáratával nyílik meg. 
 
2. A falugondnoki munkakört betöltő közalkalmazottat megillető munkaruha fajtája, mennyisége, 

kihordási ideje: 
 

munkaruha fajtája mennyisége kihordási idő 
utcai felsőruházat 
(így különösen nadrág, 
pulóver, vagy póló) 

1 öltözet 1 év 

kabát 1 db 2 év 
cipő 1 pár 2 év 

 
3. A munkaruha juttatás összegét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletben állapítja 

meg. 
 
4. A munkaruha beszerzéséről a közalkalmazott gondoskodik. A vásárlást követő 3 munkanapon 

belül elszámol. A beszerzett munkaruhát az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
nyilvántartásba veszi, továbbá a vásárlást igazoló önkormányzat nevére kiállított számla alapján 
a közalkalmazott részére a munkaruha árát az önkormányzat házi pénztárából kifizetni azzal, 
hogy a 3.) pontban meghatározott összegen felül többletkiadást a közalkalmazott viseli. 
A munkaruha beszerzésének határideje tárgyév november 30. 

 
5. A kihordási idő a munkaruha nyilvántartásba vételével kezdődik. 
 
6. A munkaruha a kihordási időtartam alatt az önkormányzat tulajdonát képezi, a közalkalmazott 

elszámolási kötelezettséggel veszi át, továbbá a javítási, tisztítási költségek a közalkalmazottat 
terhelik. 

 
7. A munkaruha a kihordási idő lejártát követően térítés nélkül a közalkalmazott tulajdonába megy 

át. 
 
8. Amennyiben a falugondnok közalkalmazotti jogviszonya kihordási idő letelte előtt megszűnik – 

kivéve halála vagy a nyugdíjazás esetét – köteles a nyilvántartott ár időarányos részét egy 
összegben visszafizetni/vagy a munkaruhát visszaadni. 
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9. A legalább hat hónapig tartó határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 
falugondnok részére a teljes évre megállapított munkaruha juttatás arányos része jár. 

 
 10. Részmunkaidősként foglalkoztatott falugondnok esetében a munkaruha kihordás ideje a teljes 

munkaidőhöz képest arányosan hosszabbodik meg 
 
  11. Jelen szabályzat a képviselő-testületi jóváhagyást követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Szakácsi, 2016. május 31. 
 
 

Oláh Lajos 
polgármester 

 
 
Záradék: 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Munkaruha juttatási Szabályzat”-ot a 
falugondnoki munkakörben a 11/2016.(V.31.) sz. határozattal j ó v á h a g y t a. 
 
 
Szakácsi, 2016. május 31. 
 
 
 

Vártás József 
jegyző 
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5. Napirendi pont tárgya:  
 

5. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat működéséről 
  
     Előadó: Jegyző 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra  
bocsátja, javasolja az elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 4 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:  
 
 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
12/2016.(V.31.) HATÁROZATA 

 
 

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 

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

 
1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő–testülete (a továbbiakban: 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

A JEGYZŐI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ GYERMEKVÉDELMI 
FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL,  

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

1. A település 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, 

 

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

 

3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 
 

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

4. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 
 

a. a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása 
b. a védelembe vétel, 
c. a családbafogadás, 
d. az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
e. a nevelésbe vétel, 
f. a nevelési felügyelet elrendelése, 
g. az utógondozás elrendelése, 
h. az utógondozói ellátás elrendelése, 
i. a megelőző pártfogás elrendelése. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja 
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 

 

a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, 
b) természetbeni támogatásra,(éves szinten, két ízben 5.800,- Ft/gyermek) 
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy 
más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési 
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál vagy jövőben a kormányablaknál is 
előterjesztheti. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó 
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 

 

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

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek, ha nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytat és 23. életévét  még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási 
intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 

 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (2015. évben 37.050-Ft) az a) 
pont alá nem tartozó esetben, feltéve,hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy 
főre jutó vagyon értéke nem haladja meg, külön –külön számítva az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének húszszorosát (2015. évben 570.000-Ft),együtt számítva az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (2015. évben 1.995.000-Ft) 
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A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén 
fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, illetve ha a tárgyév november 1-jén fennáll, a 
tárgyév november hónapjában természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, 
ruházat,valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.(2015. 
évben 5.800- Ft/gyermek) 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos intézkedések  
2015. évre vonatkozóan 

 

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

65 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem 
elutasítása 

1 

Megszüntetés 37 
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 (2015. évben 6.270,-Ft).  
 
A települési önkormányzat jegyzője annak a családbafogadó gyámként kirendelt 
hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra való jogosultsága 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus     
hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett -, 

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november 
hónapra  

     járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett - pótlékot folyósít. 
 

Pénzbeli ellátással kapcsolatos intézkedések  
2015. évre vonatkozóan 

 

Feladat megnevezése Számbeli adatok 
Pénzbeli ellátásban részesülő gyámok száma 0 

Pénzbeli ellátásban részesülő gyermekek száma 0 
Megszüntetés 0 
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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.  
 

Szakácsi Község területén 2015. évben 36 gyermek esetében került megállapításra a 
halmozottan hátrányos helyzet, illetve hátrányos helyzet megállapításra nem került sor. 
 

Óvodáztatási támogatás: 
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Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó szabályok: 
- Óvodáztatási támogatásra a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek törvényes 

képviselői jogosultak. 
- Az óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem esetén a jogosultság akkor 

állapítható meg, ha a gyermek halmozottan hátrányos helyzetének fennállását a jegyző 
megállapította, és a gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig ( 
tárgyév augusztus 31-ig), amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai 
nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban 
legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába. 

- Az óvodáztatási támogatásra a gyermek részére a gyámhivatal által kirendelt gyám is 
jogosult. 
 

A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásban részesülő gyermek 
szülője részére,  
 

a)  a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai 
beíratása 

aa) a naptári év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele 
óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában, 

ab) az naptári év első felében történik, de júniusig nem telt el két hónap, a beíratás 
évének december hónapjában, 

ac) a naptári év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való 
részvétele óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában, 

ad) a naptári év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt 
el két hónap, a következő év június hónapjában  

 

b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési 
jogviszony fennállásáig 
ba) a tárgyév június hónapjában, 
bb) a tárgyév december hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. 

 
A pénzbeli támogatás összege a 2015. évben gyermekenként első alkalommal húszezer 
forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint.  
 
 

Óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézkedések 
2015. évre vonatkozóan  

 
 

Feladat megnevezése Számbeli adatok  
Óvodáztatási támogatás megállapítása 1 

Óvodáztatási támogatásban részesülő családok 
száma  

5 

Óvodáztatási támogatásban részesülő gyermekek 
száma 

5 

Elutasítások száma 0 
Megszüntetések száma 0 
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Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli 
támogatás: 

A segélyezési rendszer beleértve a fiatal felnőttek és a gyermekek támogatását, 2015. 
évben teljes mértékben átalakult, ennek megfelelően a Képviselő – testület megalkotta a 
17/2013. (XII.11.) számú rendeletét, amely 2015. február 28. napjáig volt hatályba, míg a 
másik rendelet, amely a korábbi hatályon kívül helyezésével 2015. március 1. napján lépett 
hatályba a 3/2015 (II.23.) önkormányzati rendelet. 
 
Szakácsi Községben a beszámolási időszakra vonatkozóan fiatal felnőtt, illetőleg 
gyermekek támogatására nem került sor. 
 

Gyermekétkeztetés 
 
A gyermekétkeztetés biztosítása teljes mértékben az iskolák feladata. Az elmúlt évek 
hagyományaihoz híven 2015. évben is biztosítottuk a nyári meleg étkezést. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részesülhetett a támogatásban, 
mely 51 fő étkeztetését jelentette. Az étkezést 44 illetve 55 napon át lehetett biztosítani, 
de az étkező és az iskola nyári kötelező festésére tekintettel az ellátás 44 napig volt 
biztosítva. A támogatás elnyerése érdekében vállaltuk az étkeztetési időszakban a napi 
programok megszervezését, illetőleg azt, hogy a szükséges alapanyag egy részét helybeni 
őstermelőtől szerezzük be. Az elnyert összeget teljes egészében felhasználtuk. 

Törvényességi vizsgálatok: 
 

Az értékelési időszakban törvényességi vizsgálat lefolytatására nem került sor. 

Demográfiai mutatók: 
 

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

Korosztályok Férfi Nő Lakosok száma 
összesen  

0-18 év  41 32 73 
19-23 év 9 8 17 
24-35 év 15 11 26 
36-50 év 10 11 21 
51-60 év 9 4 13 
61 felett 8 7 15 

Összesen: 92 73 165 
 
 

Szakácsi, 2016. május 17.   
 

Vártás József 
jegyző 
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6. Napirendi pont tárgya:  
 

6. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat működéséről 
  
     Előadó: Polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra  
bocsátja, javasolja az elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 4 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:  
 
 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
13/2016.(V.31.) HATÁROZATA 

 
  

Tárgy: Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 
 

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

 
1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 1997. évi XXXI. 

törvény 96.§ (6) bekezdése alapján - az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 
Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámolóját megtárgyalta, és azt   

     e l f o g a d j a. 
 
2. A Képviselő-testület megköszöni az intézmény vezetőjének és dolgozóinak kitartó, 

magas színvonalú munkáját. 
 
3. Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. 
 

Határidő:  azonnal, illetve 2016. május 31. 
Felelős:    polgármester, jegyző 
Értesül:  Kormányhivatal, intézmény, osztályok, társult önkormányzatok 
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     Melléklet a 13/2016.(V.31.) sz. határozathoz 

 
 

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

/Albert Einstein/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

A GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL, A 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL 

 
2015. ÉVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Horváthné Ipacs Katalin 
Intézményvezető 
 
 

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

hozzájutását valamely - nem a szolgálat által nyújtott - szolgáltatáshoz. 

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

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

Abod 229 50 
Balajt 503 177 

Ládbesenyő 285 65 
Szakácsi 168 74 

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

900-1000 Lak 
Minden páros hét szerdai napján: 

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

1000-1100 Szakácsi 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai: 

• Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét. 

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

• A veszélyeztetettség fokától függően javaslatot tesz a gyermek védelembe vételére. 
• A településen kiépíti és működteti a jelzőrendszert, tagjainak havi rendszerességgel 

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

kapcsolattartás lehetőségének biztosítása szakemberek segítségével.). 
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• A területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja 
az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. 

• Részt vesz drogprevenciós programok szervezésében, lebonyolításában a Rendőrség 
munkatársának segítségével. 

 
Gyermekjóléti Szolgálat adminisztrációs feladatai: 

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

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

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

 
A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében végzendő feladatok: 

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

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

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

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

• Felhívja a gyermek, illetve a szülő (törvényes képviselő) figyelmét, tájékoztatást nyújt a 
családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés 
tanácsadások igénybevételére. Tájékoztatást nyújt azok céljáról, feltételeiről. 

• A gyermekjóléti szolgálat a szociális válsághelyzetben levő várandós anyát tájékoztatja 
az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról. Segíti a 
támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutásban. Személyes segítő kapcsolat keretében 
közreműködik problémái rendezésében. 

 
A Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott gyermekek veszélyeztetettségének okai: 

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

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

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

• Lakáskörülmények: nem egyszer az alapbútorzat teljes hiánya. 
• Egészségügyi problémák: melyeket a higiéné és a fűtés hiányossága eredményezi. 
• Bántalmazás (testi, érzelmi, szexuális): oka lehet a szülők frusztráltsága, mely sok 

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

• Testi, lelki elhanyagolás: mivel gyakran a szülők sem kapták meg a kellő figyelmet, 
törődést, az ő szüleik érzelmi intelligenciája is fejletlen volt, így nincs mit átadni az 
utódoknak sem.  
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• Tankötelezettség elmulasztása: korai párkapcsolat eredményeként korai terhesség 
miatt az iskola befejezése, illetve magántanulói státusz kérelmezése, mely nem minden 
esetben megoldás tankötelezettség mulasztására. 

 
A gyermekjóléti szolgálat által ellátottak köre:  

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

Fiú 
+ 

Lány 

Alapellátás Védelembe 
vett 

Nevelésbe 
vétel 

Ideiglenes 
hatállyal 

elhelyezett 

Összesen 

0-2 éves 6 fő 0fő 5 fő 1 12 fő 
3-5 éves 19 fő 9 fő 5 fő 0 33 fő 
6-13 éves 67 fő 16 fő 13 fő 0 96 fő 

14-18 éves 50 fő 15 fő 7 fő 0 72 fő 
Összesen 142 fő 40 fő 30 fő 1 fő 213 fő 

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

A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzendő feladatok: 
 
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló családgondozás körében a 

gyermekjóléti szolgálat családgondozója személyes segítő kapcsolat keretében támogatást, 

segítséget nyújt a gyermeknek az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, személyisége 

helyes irányú fejlődésében, ha szükségesnek látja felnőtt családgondozót von be a hatékonyabb 

családgondozás érdekében. Eszköze a segítő beszélgetés. 

Segíti a szülőket a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a családban 
jelentkező működési zavarok megszüntetésében. 
Kezdeményezi és a gyermeknek nyújtott gyermekjóléti ellátásokkal összehangolja a szülők és 
más hozzátartozók részére a szociális alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást. 
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A gyermekjóléti szolgálat családgondozója, az eset összes körülményeinek feltárása után 
mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként igénybe vehető 
alapellátásokkal, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó, illetve egyéb hatósági 
intézkedés kezdeményezésére van-e szükség. 
 

A védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok: 
 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója javaslatot tesz a gyermek védelembe vételére, ha a 
szolgálat előzetesen megkísérelte a veszélyeztetett gyermeknek az alapellátás keretében történő 
segítését, de az a gyermek vagy a szülő (törvényes képviselő) megfelelő együttműködésének 
hiánya miatt nem vezetett eredményre. 
 
A védelembe vétel során a kirendelt családgondozó feladatai: 
 
A gyermek gondozásának, és ellátásának figyelemmel kísérése valamint a szülői nevelés 
támogatásának folyamatos biztosítása. 
A családgondozó a szülővel és a gyermekkel fenntartott segítő kapcsolata során elősegíti, hogy 

a szülő, illetve a gyermek fogadják el a gondozási-nevelési terv céljait, és működjenek együtt a 

tervben meghatározottak teljesítése érdekében. 

A szülő váljon alkalmassá, illetve legyen hajlandó a gyermeket veszélyeztető körülmények 
elhárítására és a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítására, annak 
érdekében, hogy a védelembe vétel megszüntetésére lehetőség nyíljon. 
 

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

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

 
 
Általános családgondozói tevékenység Edelény város és a kistérségi feladatok ellátásában 

a gyermek egészséges testi-, értelmi-, érzelmi-, erkölcsi fejlődése érdekében: 

• Családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása 
• Családi konfliktusok megoldásának elősegítése 
• Rendszeres családlátogatás 
• Hivatalos ügyek intézésének segítése 
• Szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése 
• Tájékoztatás, információnyújtás 
• Felkérésre környezettanulmány készítése. 

 

Az általános családgondozói tevékenységeken kívül más szolgáltatás 2015. évben: 

• Családkonzultáció 
 

Az új szolgáltatásra a településen élők körében igény jelentkezik. A családkonzultáció 

lehetőségéről folyamatos tájékoztatást nyújtottunk a jelzőrendszeri tagoknak. A 

családkonzultáció segítséget nyújt a családi konfliktus kezelésére szülők és gyermekek között, 

illetve szülő és szülő között. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei: 
• önként mindazok körében, akik a Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulnak segítségért, 

annak érdekében, hogy a kialakult probléma megszűnjön. 
• más intézmények jelzését követően 
• hatóság által kötelezett formában 

 
Szolgáltatásainkat úgy szervezzük, hogy az ellátási területen élő gyermekek számára 
elérhetőek legyenek. 
 
Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást a jogosult gyermek és családja 
részére a lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső területen biztosítjuk. 
A gyermekjóléti szolgáltatás nem korlátozódik kizárólag a veszélyeztetett gyermekekre, 

tevékenysége kiterjed a településeken élő valamennyi gyermekre. 
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A szolgáltatás igénybevétele többnyire önkéntes. A szülő vagy a gyermek kizárólag 

törvényben meghatározott esetekben kötelezhető az ellátás igénybevételére.  

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

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

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

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

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

központ, illetve más gyermekjóléti szolgálat 
• a közoktatási intézmények, a nevelési – oktatási intézmény és a nevelési tanácsadó 
• rendőrség 
• ügyészség 
• bíróság 
• menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása 
• társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. 

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

• Védőnői Szolgálattól        14esetben 
• Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat   30 esetben 
• Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtó intézmény   1 esetben 
• Közoktatási intézményből       139 esetben 
• Rendőrségtől         59 esetben 
• Pártfogói felügyelet                     13 esetben 
• Lakossági bejelentés        0 esetben  
• Önkormányzat, Jegyző, Gyámhivatal                  188 esetben 

 
 
 
 
Szervező és koordináló tevékenység: 

• Rendszeres kapcsolattartás a városi nevelési-, oktatási intézményeiben dolgozó 
pedagógusokkal, a Védőnői Szolgálat munkatársaival, a Rendőrkapitányság 
munkatársaival és a törvény által előírt jelzőrendszeri tagokkal. 

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

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

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

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

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

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

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

 egészségnap; 
 játszóház; 
 Könyvtárlátogatás; 
 ügyességi játéknap; 
 ültetés, palántázás; 
 bábszínház látogatás; 
 családi délután szülőkkel, gyerekekkel húsvéti ünnephez kapcsolódó foglálkozások; 
 családi főzőnap; 
 sportdélután; 
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A 2015. évben a Gyermekjóléti Szolgálatunk Mikulás ünnepséget szervezett az Idősek 

Klubjával összevontan, melyre a helyi általános iskolás gyerekeket hívtuk meg, akik az 

ünnephez kapcsolódóan színvonalas műsorral készültek. A rászoruló gyermekeknek a helyi az 

ünnepség alkalmával lehetőség nyílt mikulás csomag és a lakosság által felajánlott ruhák 

kiosztására. Ezen a rendezvényen egy igazi családi hangulatú délután tölthettünk el a 

gyermekekkel és idős klubtagokkal. 

A rászoruló gyermekeknek karácsonyi játék adományosztásra nyílt lehetőségünk az Edelényi 

Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársával együttműködve. 

 

A kistérségi feladatellátás keretében összesen 88 esettel foglalkoztunk az elmúlt évben, 
mely a következőként oszlott meg:  

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

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

Alapellátás 142 gyermek 
Védelembe vétel 35 gyermek 
Kliensforgalom 975 gyermek 

 
A gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységének adatai tárgyévben (halmozott adat) 

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

 
 
Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint 
 

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 673 
Gyermeknevelési 909 
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 145 
Magatartászavar, teljesítményzavar 526 
Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülő-gyermek közti) 267 
Szülők, család életvitele 267 
Szülői elhanyagolás 369 



 55 

Családon belüli bántalmazás 4 
Fogyatékosság, retardáció 11 
Szenvedélybetegségek 0 
Összes 3171 eset 

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

Vezető családgondozó óvodapedagógus, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, 
családkonzulens 

Családgondozó szociális munkás, mediátor 
Családgondozó szociálpedagógus 
Családgondozó szociálpedagógus, bűnmegelőzési szervező (Gyes) 
Gyermek és ifjúságvédelmi 
ügyintéző 

gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 
 

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

adatok e.Ft-ban 

Tervezett költségek Tényleges 
költségek 

Eltérés  
(Terv-Tény) 

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

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

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

 
 
SZERVEZET ÉS FELADATOK 
 

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT 

CSALÁD-ÉS GYERMKEJÓLÉTI 
KÖZPONT 

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

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

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

• Ellátásokhoz hozzáférésben 
segítés- közvetítés  
Természetbeni, pénzbeli 
ellátásokhoz történő hozzáférésben 
segítő szolgáltatás 

• Utógondozói munka 

• Prevenció, szabadidős programok 
szervezése 

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

• Szociális segítő tevékenység 
(klasszikus családgondozás) 

2. SPECIÁLIS 
SZOLGÁLTATÁSOK 

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

•  kapcsolatügyelet 
• készenléti ügyelet – telefonos 

segítő munka 
• Csoportmunka 
• Egyéni-és csoportos 

készségfejlesztés 

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

• Kórházi szociális munka (ha a 
helyi viszonyok indokolják 

• Közösségfejlesztés • Jogi tanácsadás 
• Pszichológiai tanácsadás 

• Folyamatos kapcsolattartás és 
együttműködés a járásszékhelyen 

• Családkonzultáció, családterápia 
• Mediáció 
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működő család-és gyermekjóléti 
központtal 

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

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

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

 
Az új feladatmegosztás fokozott együttműködés kialakítását követeli meg a szolgálatok és a központok 
között, valamint a központok részéről szakmai támogatás nyújtását írja elő a Gyvt. a szolgálatok 
irányába.  
 
 
         Edelény, 2016. április 11. 

 

Horváthné Ipacs Katalin 
intézményvezető 
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7. Napirendi pont tárgya:  
 

7.  Kristóf Piroska alpolgármester megbízatásának visszavonása 
  
     Előadó: Polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor Aljegyző Úr: A Mötv. alapján az alpolgármester tisztsége megszűnik, ha a 
Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a megbízást 
visszavonja. Amennyiben a Képviselő-testület nem vonja meg a megbízást, a polgármester 
megvonhatja a feladatait, ebben az esetben az alpolgármester tiszteletdíja megegyezik a képviselők 
tiszteletdíjával. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület előző ülésén módosította a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, a képviselők nem kapnak tiszteletdíjat, tehát ennek az a lényege, hogy az 
Alpolgármester Asszony sem kapna tiszteletdíjat, de ez megelőzi azt, hogy a Képviselő-testület titkos 
szavazással, minősített többséggel, tehát a megválasztott képviselők többségében, jelen esetben három 
képviselőnek támogatni kell azt, hogy Kristóf Piroska Alpolgármester Asszonynak a megbízatása 
visszavonásra kerüljön. Aki azt javasolja, hogy Kristóf Piroska megbízatása megszűnjön, az igennel, 
aki pedig azt szeretné, hogy ne szűnjön meg, annak pedig nemmel kell szavaznia.  
 
Kristóf Piroska Alpolgármester Asszony bejelenti az érintettségét, de ettől függetlenül szavazhat.  
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra  
bocsátja, javasolja az elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 2 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 4 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – nem fogadta el, majd meghozta a következő határozatot:  
 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
14/2016.(V.31.) HATÁROZATA 

 
 

Tárgy: Kristóf Piroska alpolgármester megbízatásának visszavonása  
 
              Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta 

Kristóf Piroska alpolgármester megbízatásának visszavonásáról szóló 
előterjesztést és titkos szavazással Kristóf Piroska alpolgármester 
megbízatását nem vonja vissza. 

          
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kapják: alpolgármester, osztályok 
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8. Napirendi pont tárgya:  

 
8. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 
Előadó: Polgármester 

 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vártás József Jegyző Úr: Én röviden egy dologra kitérnék a belső ellenőrzés kapcsán. Már korábban 
is beszéltünk róla, kiküldésre került a belső ellenőrzési jelentés, amely a falugondnoki szolgálat 
működéséről szól. Az edelényi Rendőrkapitányságnál ez a nyomozás még folyamatban van, meglátjuk 
mi lesz az eredménye. Gyakorlatilag az ellenőrzés feltárt jó néhány hiányosságot, melyeket próbáltunk 
orvosolni, a Polgármester Úr a maga részéről a falugondnok személyének cseréjével. Meglátjuk, hogy 
eredményes lesz-e. Illetőleg a zárszámadással egyidejűleg kell megtárgyalni az éves belső ellenőrzési 
jelentést, ez egy kötelező napirend.  
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra  
bocsátja, javasolja az elfogadását. 
 
 
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 4 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
15/2016.(V.31.) HATÁROZATA 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 



 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
 
 
 
 
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS  
 

2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Készítette:             Jóváhagyta: 
 
           Edelény, 2016. február 15.          Edelény, 2016. április 14. 
 
 
 
 
         Pachmanné Tóth Anita                            Vártás József 
         belső ellenőrzési vezető                                                 jegyző
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Vezetői összefoglaló 
 
A belső ellenőrzést 2012. év végéig Edelényi Kistérség Többcélú Társulása – a Társulás, 
valamint a Társuláshoz tartozó Önkormányzatok és költségvetési szerveik tekintetében - a 
munkaszervezeten belül belső ellenőrzési egység útján látta el.  
2013. évtől a költségvetés nem biztosít külön központi forrást a belső ellenőrzések 
finanszírozására, így a Társulás döntése alapján ez a feladat 2013. évtől ellátatlan maradt. A 
belső ellenőrzés megfelelő szintű biztosítása azonban továbbra is kötelező feladat.  
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal társult önkormányzatai a belső ellenőrzési 
feladatot, a feladat hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében közösen, az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal útján szervezték meg. 2013. március 1-jétől évente határozott időre 
szóló megbízással egy fő belső ellenőrt foglalkoztattak az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatalnál, a társult Önkormányzatoknál, valamint intézményeiknél. 2014. évtől az Edelény és 
Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás és az 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása is a Közös Hivatalon keresztül látja el a belső 
ellenőrzési feladatokat. Az edelényi Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél 2015. évben egy 
másik belső ellenőr végzett belső ellenőrzést a szabályzatok, pénzügyi elszámolások, 
számviteli nyilvántartások tárgyában, melynek megállapításait, az intézkedésekről szóló 
beszámolót jelen éves jelentés tartalmazza.  
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet - a továbbiakban: Bkr. - 48-49. §-ai szabályozzák a lefolytatott 
belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentés készítését. A Kormányrendelet 48. §-a, 
valamint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve is 
megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
tartalmi követelményeit.  
 
A 2015. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről az összefoglaló jelentés a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által közzétett módszertani útmutató, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben 
foglaltak figyelembevételével készült. A belső ellenőr közvetlenül a Jegyző megbízása alapján, 
a megkötött szerződés keretein belül végezte feladatát, ezáltal a belső ellenőrzés funkcionális 
függetlensége biztosított volt. 
Az ellenőrzések lefolytatásán túl az ellenőr tanácsadási tevékenységet is ellátott az 
ellenőrzések témakörében az érintett munkatársakkal való konzultációk keretében. 
 
A beszámoló képet ad az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal és a társult Önkormányzatok, 
Társulások, valamint intézményeik belső kontrollrendszerének kiépítettségéről és 
működtetéséről, bemutatja a 2015. évben lefolytatott ellenőrzések során tett megállapításokat, 
továbbá az ezekkel kapcsolatban tett intézkedések végrehajtását.  
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I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 119. § (3) 
bekezdése előírja, hogy a jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a 
helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 
eredményes felhasználását. A (4) bekezdés szerint a jegyző köteles gondoskodni a belső 
kontrollrendszeren belül a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős 
miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok 
figyelembevételével. A helyi önkormányzatnak a belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell 
a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése szerint a belső 
ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a 
költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy 
szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, 
jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. Az irányító szerv belső 
ellenőrzést végezhet  
a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,  
b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, 
vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,  
c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a 
kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és  
d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban 
álló gazdasági társaságnál.  
 
2012. év végén a belső ellenőrzési feladatok ellátása tekintetében változás következett be, 
mivel az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának döntése alapján a belső 
ellenőrzési feladtok ellátása a Társulás keretében 2013. évtől ellátatlan maradt. Ezáltal az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal társult önkormányzatai: Edelény Város 
Önkormányzata, Abod Község Önkormányzata és Szakácsi Község Önkormányzata úgy 
döntöttek, hogy a belső ellenőrzési feladatot a feladat hatékonyabb, célszerűbb ellátása 
érdekében közösen, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal útján látják el. 2013. március 1-
jétől évente határozott időre szóló megbízással egy fő belső ellenőrt foglalkoztattak, aki egyéni 
vállalkozóként végezte a belső ellenőrzést.  
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál, a társult helyi és nemzetiségi 
önkormányzatoknál, valamint intézményeiknél, 2014. évtől pedig az Edelény és Környéke 
Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulásnál és az Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulásánál is a Közös Hivatalon keresztül történik a belső ellenőrzési 
feladatok ellátása.  
Az edelényi Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél 2015. évben egy másik belső ellenőr 
végzett belső ellenőrzést a szabályzatok, pénzügyi elszámolások, számviteli nyilvántartások 
tárgyában, melynek megállapításait, az intézkedésekről szóló beszámolót jelen éves jelentés 
tartalmazza.  

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/130629/tvalid/2016.1.1./tsid/1536
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A belső ellenőr a tevékenységét a központi jogszabályok (Mötv., Áht., Ámr., különös 
tekintettel a Bkr.), a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 
belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési 
vezető által - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési kézikönyv 
minta megfelelő alkalmazásával - kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által 
jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján végezte. 
 
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, 
az ellenőrzött céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen 
értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének 
hatékonyságát.  
 
Az Áht. 70. § (2) bekezdése alapján a belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó 
tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a 
tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat 
fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőr az Áht. 70. § (1) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően tevékenységét közvetlenül a jegyző irányításával 
végezte, így a függetlensége biztosított volt. 
 
 
I/1/a. A 2015. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok értékelése 

  
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal társult önkormányzatai a belső ellenőrzési feladatot 
közösen szervezték meg a Közös Hivatalnál, valamint a hozzá tartozó helyi és nemzetiségi 
önkormányzatoknál, társulásoknál, valamint intézményeiknél.  
 
A belső ellenőrzési vezető a Jegyzőtől bekért információk, adatok, illetve az ellenőrzési 
tapasztalatok alapján kockázatelemzést végzett, s az így felállított prioritások, illetve a belső 
ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével összeállította a 2015. évi belső 
ellenőrzési terv tervezetét.  
 
A 2015. évi belső ellenőrzési tervezésnél a következő prioritások kerültek meghatározásra:   

- korábbi belső ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, az intézkedési 
tervek végrehajtásának utóellenőrzése, a javaslatok hasznosulásának kontrollja, 

- a 2014. évi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzatok megalakulásának 
következtében a gazdálkodással kapcsolatos feladatok szabályszerűségének biztosítása, 
a pénzügyi-számviteli szabályzatok meglétének, aktualizálásának ellenőrzése, 

- a korábbi ellenőrzési tapasztalatok alapján a kötelezettségvállalás kezelésének rendje, a 
pénz- és értékkezelés szabályszerűsége. 
 

Az azonosított kockázati tényezők alapján elvégzett kockázatelemzés során a magas, illetve 
közepes kockázatú folyamatok kerültek a 2015. évi ellenőrzési tervbe. 
 
A 2015. évi belső ellenőrzési munkatervet Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
160/2015. (XI.26.) határozatával fogadta el. 
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Kimutatás a 2015. évben végzett ellenőrzésekről 
 

Tárgy 
 

Ellenőrzött szervezet 
Cél Módszer 

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

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

A szabályzatok, 
dokumentumok, 
nyilvántartások 
szúrópróbaszerű vizsgálata 

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

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

A szabályzatok, 
dokumentumok, 
nyilvántartások 
szúrópróbaszerű vizsgálata 

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

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

Szabályzatok tételes 
ellenőrzése 

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

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

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

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

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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Önkormányzati Hivatal 
6. A pénzkezelés és a 
kötelezettségvállalások 
kezelésének tárgyában 
lefolytatott 1/2014. számú 
ellenőrzés utóellenőrzése 
 
Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulása 

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

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

7. A szabályozottság 
ellenőrzése  
 
Edelényi Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 
 

A szabályszerű gazdálkodás 
biztosítása a jogszabályi 
előírásoknak  
megfelelő szabályzatok útján 

A szabályzatok elemzése, 
értékelése 

8. A szabályozottság 
ellenőrzése  
 
Edelényi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat 
 

A szabályszerű gazdálkodás 
biztosítása a jogszabályi 
előírásoknak  
megfelelő szabályzatok útján 

A szabályzatok elemzése, 
értékelése 

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

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

A bizonylatok, 
dokumentumok, 
elszámolások tételes 
vizsgálata 

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

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

A szabályzatok elemzése, 
értékelése, a bizonylatok 
szúrópróbaszerű vizsgálata 

11. A falugondnoki 
gépjármű üzemeltetése 
 
Szakácsi Község 
Önkormányzata 

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

A menetlevelek és 
üzemanyag-elszámolások 
tételes ellenőrzése 

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

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

Mintavétel, szükség esetén 
tételes vizsgálat 
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A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeumnál, valamint az Edelényi 
Mátyás Óvoda és Bölcsődénél az élelmezési feladatellátás és térítési díj beszedés tárgyában 
tervezett ellenőrzés 2014. évben elmaradt, így a 2015. évi belső ellenőrzési munkatervbe került 
tervezésre.  
 
A 2015. évi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések mindegyike végrehajtásra került. 
 
A jegyző kezdeményezésére – Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2015. (IX. 29.) számú határozata alapján - soron kívüli ellenőrzésként került végrehajtásra 
Szakácsi Község Önkormányzatánál a falugondnoki gépjármű üzemeltetése.  
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 155/2014. (XII. 17.) számú határozatával 
átfogó belső ellenőrzést rendelt el az edelényi Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél, 
melyet a versenyeztetés alapján egy másik belső ellenőr végzett el egyéni vállalkozói megbízás 
keretében 2015. február 10. - április 15. között. 
 
A belső ellenőrrel, mint egyéni vállalkozóval kötött szerződés szerint az éves terv nem 
tartalmazott külön kapacitást a soron kívüli ellenőrzésekre, azok külön tárgyalás alapját 
képezték, így e két soron kívüli ellenőrzés külön díjazás alapján történt. 
 
Az ellenőrzések végrehajtása során a tervhez képest időbeli csúszások voltak, melynek oka az 
előző évhez hasonlóan a 2014. évi számviteli változások okozta leterheltségre, az új 
könyvviteli szoftver alkalmazásával kapcsolatos nehézségekre és az egyre növekvő 
adminisztrációs tevékenységek vezethető vissza. A legnagyobb nehézséget a Hivatalban 
végbemenő fluktuáció, valamint ennek következtében az új dolgozók betanításának időigénye 
okozta. 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2015. évben terv szerint összesen 10 db 
ellenőrzés, 80 revizori nappal, terven felül 2 db ellenőrzés, 30 revizori nappal került 
végrehajtásra, mely magában foglalta az ellenőrzésre való felkészülés, a helyszíni ellenőrzés, a 
jelentéskészítés és a realizálás, illetve az ellenőrzésekkel kapcsolatos egyéb adminisztrációs 
tevékenységek időtartamát is. Ezeken kívül a belső ellenőrzési vezető további adminisztrációs 
tevékenységének ellátása 13 revizori napot vett igénybe, mely a Belső Ellenőrzési Kézikönyv 
felülvizsgálata, az éves terv és az éves jelentés összeállítása miatt vált szükségessé. Az 
ellenőrzések mindegyikéről ellenőrzési jelentés készült. 
 
A vizsgálatok végrehajtásán túl a belső ellenőrzési vezető elkészítette a kockázatelemzésen 
alapuló 2016. évi belső ellenőrzési tervet, mely valamennyi szervezetre vonatkozóan 
összevontan készült el.  

A belső ellenőrzés követte a kézikönyvben, az irat- és jelentésmintákban előírtakat. A 
lefolytatott ellenőrzésekről készült jelentések összhangban voltak az ellenőrzési programokban 
foglaltakkal, teljesítették az ellenőrzés célját. 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.  
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I/1/b. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett 
jelentések száma és rövid összefoglalása 

A belső ellenőr a 2015. évi ellenőrzések során egy esetben, Szakácsi Község 
Önkormányzatánál a falugondnoki gépjármű üzemeltetésének soron kívüli ellenőrzésekor tárt 
fel büntető eljárás megindítására okot adó cselekményeket. Ennek következtében az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a falugondnokot nyilatkozattételre szólította fel, aki 
ennek eleget tett, s az üzemanyag utalvánnyal történt tankolás jogtalanul házipénztárból is 
felvett 3.000 Ft-os ellenértékét az önkormányzat házipénztárába visszafizette. A Jegyző ezt 
követően sikkasztás, csalás, valamint egyéb bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a 
nyomozóhatóságnál. Az eljárás az éves belső ellenőrzési jelentés elkészítésekor még 
folyamatban volt. 

 

Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés során tett 
megállapítás (ok) 

Esettípus Státusz 

Szakácsi Község 
Önkormányzatánál 
a falugondnoki 
gépjármű 
üzemeltetésének 
soron kívüli 
ellenőrzése 

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

Büntető eljárás A feljelentés 
megtörtént, a 
nyomozás 
folyamatban van. 

A falugondnok a 
3.000 Ft-ot 
visszafizette. 

Az ellenőrzés során tett megállapítások a II/1. pontban részletesen megtalálhatóak. 
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I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 

Az ellenőrzések kereteit a belső ellenőrrel megkötött szerződés képezte, melynek időkerete 
biztosította a szükséges ellenőrzések végrehajtását, a kitűzött célok elérését és a megállapítások 
megalapozottságát. 

A vizsgálatok során az ellenőrzöttek hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzések 
lefolytatását. A megállapítások egyeztetésre kerültek az érintettekkel, a jelentések úgy nyerték 
el végső formájukat. 
A 2015. évben lefolytatott ellenőrzéseket követően a jegyző részére megküldésre kerültek a 
belső ellenőrzési feladatellátást értékelő nyomtatványok, melyeken a belső ellenőr munkáját 
különböző szempontok alapján 1-től 5-ig terjedő skálán lehetett értékelni. A visszaküldött 
értékelőlapok összességében 4,87-es, kitűnő átlageredményt mutattak.  
 
I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága 

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal társult önkormányzatai külső kapacitás 
igénybevétele mellett döntöttek, melyet külső szolgáltatóval, mint egyéni vállalkozóval kötött 
megállapodás keretében biztosítottak.   

A belső ellenőr szakirányú felsőfokú végzettséggel, több éves költségvetési, ellenőrzési 
gyakorlattal rendelkezett, teljes mértékben megfelelt a Bkr. 24. §-ában előírt feltételeknek. 
Korábban az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési egységének belső 
ellenőre volt, s 2013. márciustól látta el a Közös Hivatal belső ellenőrzését.  

A belső ellenőr regisztrált, az 5112238 regisztrációs számon szerepel a belső ellenőrök 
nyilvántartásában. A jogszabályi előírásoknak maradéktalanul eleget tett, 2010. évben 
sikeresen teljesítette az ÁBPE I., 2012. évben az ÁBPE II. kötelező szakmai továbbképzést a 
Rendszerellenőrzés modulban, 2014. évben pedig az Államháztartási számvitel modulban, 
mely elősegítette a színvonalas munkavégzést.  

A belső ellenőr mérlegképes könyvelői végzettséggel is rendelkezik, a 189848 regisztrációs 
számon szerepel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában. A továbbképzési 
követelményeknek 2015. évben eleget tett. 

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél 2015. évben belső ellenőrzést végző Bartók Gábor 
is teljes mértékben megfelelt a jogszabályban előírt feltételeknek. 

A belső ellenőr a szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezett. 
 
I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális 
függetlenségének biztosítása 

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

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. 
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I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek 

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

A belső ellenőr Bkr. 25. §-ában rögzített jogosultságait korlátozó vagy akadályozó tényező 
nem merült fel. Az ellenőrzöttek a szükséges információkat, adatokat, bizonylatokat 
rendelkezésre bocsátották, az ellenőrzések végrehajtását, haladását segítették.  
 
I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 

A tevékenység ellátása során több akadályozó tényező is felmerült, mely a terv időbeli 
végrehajtásának elhúzódását eredményezte.  

A 2014. évben életbe lépett új számviteli rend, valamint az ennek következtében bevezetett új 
könyvviteli szoftver gyakorlati alkalmazása során több nehézség is felmerült, mely leterhelte a 
dolgozókat. Ezen kívül az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2015. évben nagy volt a 
fluktuáció, így a feladatokat át kellett csoportosítani, az új dolgozókat be kellett tanítani, mely 
sok időt vett igénybe. A folyamatos változások a szabályzatok folyamatos átdolgozását, 
aktualizálást igényelte, mely szintén időigényes volt. 

A belső ellenőr részéről az ellenőrzési jelentések elkészülésének, realizálásnak elhúzódását 
eredményezte, hogy a vártnál korábban szült.  
 
I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása 
 
A belső ellenőrzési vezető az előírt tartalommal vezette a Bkr. 22. és 50. §-ában előírt 
nyilvántartást, melyet az év zárásával átadott a jegyző részére megőrzésre. A külső 
ellenőrzések nyilvántartásáról az önkormányzatok és a költségvetési szervek gondoskodnak. 
Az ehhez kapcsolatos nyilvántartásmintát a belső ellenőr rendelkezésre bocsátotta.  
Az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok biztonságos 
tárolásáról az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal iktatórendszerében gondoskodtak, a 
belső ellenőrzési vezetőnél maradó dokumentumok biztonságos tárolása is megvalósult. 
 
I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál, társult önkormányzatainál, társulásoknál és az 
irányított költségvetési szerveknél a belső ellenőrzési tevékenység a jelenlegi formában, külső 
szolgáltató igénybevételével megoldott.  
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.  
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2015. évben realizálódott a belső ellenőr korábbi javasolta, miszerint nagy figyelmet szükséges 
fordítani az intézkedések végrehajtásával kapcsolatos visszacsatolásra, beszámolásra. Erre a 
jövőben is javasolt nagy figyelmet fordítani. 
 
A korábbi évekhez hasonlóan javasolt az anyagi lehetőségek függvényében mérlegelni az 
ellenőrzések számának növelését különösen a még nem vagy már régen ellenőrzött területeken.  
 
A pénzügyi-számviteli szabályzatok folyamatos karbantartása a számos szervezeten belüli 
változás miatt sok időt vett igénybe, így javasolt megfontolni a szabályzatok külső szakértő 
általi megbízásával történő karbantartását. 
 
I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása 
 
2015. évben a vezetés részéről nem történt külön felkérés tanácsadó tevékenység végzésére, 
azonban az ellenőrzések végrehajtása során a belső ellenőr tanácsokkal látta el az 
ellenőrzötteket, melyek többnyire az ellenőrzési jelentésekben javaslatok formájában is 
megfogalmazásra kerültek. 
 

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

Mátyás Óvodánál az élelmezési feladatellátás és térítési díj beszedésének ellenőrzése 
 
A 2015. évi tervben szereplő 1/2015. és 2/2015. számú ellenőrzésekről összevont ellenőrzési 
jelentés készült. 
 
Megállapítások: 
• A konyha korábban a Városi Oktatási Központhoz, majd a Borsodi Általános Iskolához 

tartozott, a vizsgálat évében, 2014-ben a Művelődési Központ szervezeti egysége volt. Az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazta a konyhára vonatkozó 
szabályozást.  

• A konyha biztosította az Edelényben működő önkormányzati és egyházi fenntartású oktatási 
intézmények tanulóinak és dolgozóinak étkeztetését. A központi konyha mellett a Mátyás 
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Óvodához tartozóan 3 tálalókonyha és a Borsodi Általános Iskolában további egy 
tálalókonyha működött, ahová gépjárművel hordták az ételt.  

• A központi és tálalókonyhák részére Kazincbarcika Város Önkormányzat Jegyzője 2015. 
április 20-án új működési engedélyeket adott ki, valamint beszerezték a Vásárlók Könyvét 
is. 

• A konyha élelmezési feladatellátására vonatkozóan Élelmezési Szabályzatot készítettek.  
• A konyhai dolgozók munkaköri leírásokkal rendelkeztek, melyeket a Művelődési Központ 

igazgatója hagyott jóvá.  
• Az élelmiszerkészleteket számítógépes program segítségével tartották nyilván. Az 

élelmiszerkészleteket a főkönyvi könyvelésben nem megfelelően rögzítették, mivel a 
raktárkészletet nem tartották nyilván, illetve az év végi készletértéket a beszámolóban nem 
mutatták ki. Év végén mennyiségi leltárfelvétel történt, melyet kiértékeltek.   

• A vásárolt élelmiszerkészletek élelmiszer raktárba történő bevételezésére megfelelően 
bevételezési bizonylattal került sor, melynek egy példányát aláírással ellátva a számlához 
csatolta az élelmezésvezető.  

• A Művelődési Központnál a kifizetések teljesítésigazolása, utalványozása, érvényesítése és 
ellenjegyzése megfelelően megtörtént, azonban az ehhez tartozó szabályozás és írásbeli 
felhatalmazások felülvizsgálatra szorulnak. 

• Az élelmiszerraktárból kiadott élelmiszereket Kivételezési bizonylaton rögzítették, 
melyeken csak az utolsó sorban szerepeltek az aláírások, így olyan mintha csak az utolsó 
étkeztetés esetében történt volna meg az utalványozás és az alapanyagok átvétele.  

• Az edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsődénél 2013. évben lefolytatott belső ellenőrzés 
javasolta, hogy az Óvoda részére biztosított étkeztetés díját (nyersanyag + rezsi) önköltségi 
áron, általános forgalmi adóval növelten számlázzák át az önálló adószámmal rendelkező 
intézmény részére, mint egyéb vendéglátást, amelyet az intézmény vásárolt szolgáltatásként 
számolhatna el, ugyanúgy, mintha azt bármely más külső szolgáltatótól (gazdasági 
társaságtól) vásárolná, azonban ez nem történt meg, továbbra is a Művelődési Központon 
keresztül látják el a bölcsődések és óvodások étkeztetését. 

• Az egészségügyi törvény szerinti megfelelő minőségű és tápértékű étkeztetés biztosítása 
érdekében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ajánlásait az önkormányzati konyhák esetében 
is figyelembe kell venni. 2015. január 1-től az ajánlások helyett már rendeleti úton 
szabályozzák a közétkeztetés táplálkozás-egészségügyi előírásait, melyet 2015. szeptember 
1-től kell alkalmazni. Az ajánlásban foglaltak végrehajtását az élelmezésvezetőnek 
önellenőrzés keretében vizsgálnia kellett, mely 2014. évben nem történt meg.  

• A vizsgált időszakban az élelmezésvezető élelmezésvezetői szakképzettséggel rendelkezett.  
• Az ajánlás 1. melléklete tartalmazta az egyes nyersanyagokból felhasználandó 

mennyiségeket, azaz a nyersanyag-kiszabati előírásokat egy adagra, melyet az ellenőrzés a 
raguhoz felhasznált húsok esetében szúrópróbaszerűen vizsgált. Ennek keretében 
megállapításra került, hogy a bölcsődések és az óvodások, valamint az iskolások részére a 
megadott intervallumon belül, az alsósok esetében valamivel a maximális érték felett, a 
felnőtteknél szintén a maximális érték felett biztosítottak.  

• Az önellenőrzés elmaradása következtében nem vizsgálták az energiafelhasználás 
mennyiségét, melyre vonatkozóan az ajánlás, illetve a 2015-től hatályos rendelet 
korcsoportonként naponta betartandó intervallumokat határoz meg.  

• Az élelmiszer-felhasználási előírásokat nem minden esetben tartották be, mivel a 
számítógépes kalóriatáblázat szerint minden korcsoportban az intervallum maximális értéke 
feletti előírásokat rögzítették, melyeket szinte minden hónapban minden korcsoport esetében 
túl is léptek. Az energiafelhasználási előírásokra 2015. szeptembertől fokozott figyelmet 
szükséges fordítani, illetve a napi étkezések számának függvényében az előírásokat 
felülvizsgálni és módosítani szükséges.  
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• A Képviselő-testület által elfogadott normákat az élelmezési programban megfelelően 
rögzítették. A norma szerint felhasználható összeget 2014-ben a bölcsődei napi négyszeri 
étkezés esetében összesen 18.081 Ft-tal, az óvodai napi háromszori étkezés esetében 
312.846 Ft-tal, a felnőtt ebéd esetében 19.609 Ft-tal lépték túl, míg az általános iskolások 
esetében 679.792 Ft-tal kevesebbet használtak fel, így összességében 329.256 Ft 
megtakarítás keletkezett. Az éves lista étkezésenként nem összesítette a normától való 
eltérést, így az egyes étkezések tekintetében nem tudható, hogy hogyan alakult a normától 
való eltérés.   

• A nyersanyagkiszabásokat étkezői csoportonként elkülönítették.  
• A kézzel vezetett létszámnyilvántartás adatai – egy kivétellel – megegyeztek az élelmezési 

program szerinti főzött adagok számával, valamint a havi zárásokban szereplő számlázott 
adagok számával.  

• A térítési díj kedvezményre jogosultak esetében a jogosultságot alátámasztó nyilatkozatok 
és dokumentumok rendelkezésre álltak, a számlákat a kedvezmények figyelembevételével 
állították ki. Az óvoda vezetője értesítést készített az igénybevevők részére a díjak 
megállapításáról, mely az általános iskola esetében személyenként nem állt rendelkezésre, 
csak egy nyilvántartás formájában. 

• A Képviselő-testület határozatban, illetve rendeletben döntött a nyersanyagnorma, illetve a 
térítési díjak mértékéről. A számlázásra a Képviselő-testületi rendeletben megállapított 
díjakkal került sor.  

• A kintlévőségek behajtása érdekében felszólító levelek kiküldésével intézkedtek.  
• A konyhai és az óvodai dolgozók nem vették igénybe az étkeztetést – melyre egyébként nem 

is kötelezhetőek -, de az anyagi lehetőségek függvényében javasolt megvizsgálni az 
étkezéshez való hozzájárulás lehetőségét. 

• A bölcsődések étlapját – az élelmezésvezető helyett – néha az Óvoda vezetője, néha a 
Művelődési Központ vezetője írta alá, a gyermekorvos pedig alig egy-két esetben. A 
tápanyagtartalmat, illetve az allergén összetevőket, valamint azt, hogy diétás étrendet 
biztosítanak-e egyáltalán nem tüntették fel. Az óvodások és iskolások étlapja esetében az 
élelmezésvezető mellett a Művelődési Központ vezetőjének szignója is szerepelt, valamint 
felsorolták az allergén összetevőket, de a tápanyagtartalomra vonatkozóan semmit nem 
tartalmaztak.   

• Az élelmiszer nyersanyagok beszerzése meghaladta a közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
értékhatárt, s az eljárást közbeszerzési tanácsadó igénybevételével le is folytatták, a szállítói 
szerződések megkötésre kerültek, azonban a nyilvánossági követelményeket nem teljes 
mértékben biztosították. 

• A folyamatok alapvetően szabályozottak voltak, az analitika és az összesítések közötti 
egyezőséget alapvetően biztosították, továbbá a dokumentálás során kialakították a 
kontrollpontokat, a kontrollfolyamatok működtek, azok csak néhány helyen szorulnak 
kiegészítésre. 

 
 
Javaslatok: 
• gondoskodni arról, hogy az élelmezésvezető munkaköri leírásába bekerüljön az Élelmezési 

Szabályzat elkészítése és folyamatos aktualizálása, valamint a raktárosi feladatok 
• gondoskodni a főkönyvi könyvelésben az élelmiszerkészletek értékének jogszabályi 

előírásoknak megfelelő könyveléséről 
• gondoskodni arról, hogy az élelmiszer kivételezési bizonylatok utalványozása és az 

alapanyagok átvétele minden étkezés esetében megtörténjen 
• gondoskodni a raktárban kezelt készletek kezelésére vonatkozó leltárfelelősségi nyilatkozat 

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

• gondoskodni megfelelő tartalmú étlap elkészítéséről, valamint az élelmezésvezető általi 
aláírásáról 

• a dolgozók részére az anyagi lehetőségek függvényében a cafetéria rendszer keretében 
étkezési kedvezményt biztosítani 

• gondoskodni arról, hogy a számlákat a teljesítéstől számított 15 napon belül minden esetben 
kiállítsák, s célszerű lenne a fizetési módot és a szolgáltatás megnevezését módosítani, az 
étkeztetést étkezési alkalmanként feltüntetni 

• a kézi (strigulázós) létszámnyilvántartásban a kiállított számla számát és a befizetésre való 
hivatkozást feltüntetni 

• gondoskodni arról, hogy a térítési díjat beszedő dolgozó tegyen felelősségvállalási 
nyilatkozatot, melyet célszerű a Pénzkezelési Szabályzat mellékletében megőrizni 

• gondoskodni a térítési díj beszedési rendjének Pénzkezelési Szabályzatban történő 
szabályozásáról 

• gondoskodni a követelések értékeléséről, a behajthatatlan követelések nyilvántartásból való 
kivezetéséről 

• gondoskodni arról, hogy a térítési díj megállapító döntéseket az általános iskola esetében is 
elkészítsék 

• A Kötelezettségvállalási Szabályzatot, valamint az írásbeli felhatalmazásokat felülvizsgálni 
és módosítani 

• A közbeszerzési eljárás esetében a nyilvánossági követelményeket betartani 
• gondoskodni az élelmezési feladatellátást segítő program továbbfejlesztéséről, a receptúra 

felülvizsgálatáról az ajánlásban, illetve a 2015. szeptembertől hatályba lépő rendeletben 
foglalt táplálkozás-egészségügyi előírások betartásának elősegítése érdekében, illetve 
megvizsgálni a főkönyvi könyvelésben már alkalmazott EPER integrált szoftver bővítési 
lehetőségét a konyhai modullal 

• Gondoskodni arról, hogy bölcsődés csoportból óvodai csoportba ne lehessen hó közben 
áthelyezni gyermeket 
 

2. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál a kötelező gazdálkodási szabályzatok 
meglétének tárgyában lefolytatott 8/2013. számú ellenőrzés utóellenőrzése 

 
Megállapítások: 
• 2014. május 23. napjától érvényes, megfelelő adattartalmú, megismerési záradékkal ellátott 

Kiküldetési Szabályzatot készítettek, melynek hatálya az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatalon kívül Edelény Város Önkormányzatára, Abod és Szakácsi Községek 
Önkormányzatára, a nemzetiségi önkormányzatokra és az Edelény és Környéke Szociális 
Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulásra is kiterjedt. A feladatot 
megfelelően végrehajtották. 

• A Reprezentációs Kiadások Szabályzata 2014. július 31-től volt érvényes, melynek hatálya 
Edelény Város Önkormányzatára és az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra terjedt ki. 
A szabályzathoz megismerési záradék készült. A feladatot az előírt 2014. 05. 30-i határidőt 
követően, de végrehajtották. 

• Az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseire 
vonatkozó szabályzatot elkészítették, mely Edelény Város Önkormányzatára és az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozott, s 2014. 05. 23-tól volt hatályos. A 
szabályzathoz 2015. 01. 01. napjával megismerési záradék készült. A feladatot megfelelően 
végrehajtották. 
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• A polgármester és a jegyző által jóváhagyott Beszerzési Szabályzat 2014. március 1-jétől 
volt hatályos és az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra és Edelény Város 
Önkormányzatára vonatkozott. A szabályzat tartalmazta azoknak a beszerzéseknek az 
eljárási rendjét, melyek nem érik el a közbeszerzési törvény szerinti értékhatárokat, valamint 
azokra, amelyek a közbeszerzési eljárási kivételek alá tartoznak. 

• A szabályzatot a 2015. március 1-jétől hatályos új Beszerzési Szabályzat hatályba léptetése 
miatt hatályon kívül helyezték. Az új szabályzat hatálya az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatalra, Edelény Város Önkormányzatára, Abod Község Önkormányzatára és Szakácsi 
Község Önkormányzatára terjedt ki, azt mindhárom polgármester és a jegyző aláírták. Az 
intézkedést megfelelően végrehajtották. 

• 2014. június 1. napjától megfelelő adattartalmú, megismerési záradékkal ellátott Bizonylati 
Rendet készítettek, melynek hatálya az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalon kívül 
Edelény Város Önkormányzatára, Abod és Szakácsi Községek Önkormányzatára, a 
nemzetiségi önkormányzatokra és az Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 
Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulásra is kiterjedt. A feladatot az előírt 2014. 
05. 30-i határidőt követően, de megfelelően végrehajtották. 

• A Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés 
igazolásának rendjéről szóló szabályzatot 2014. január 6-án módosították, melyben 
visszavonták a távozó aljegyző részére adott meghatalmazásokat, majd az új aljegyző 
részére pedig kiadták a szükséges meghatalmazásokat. A személyi változásokat a 
pénzkezelési jogkörök gyakorlására jogosult személyek nyilvántartásán átvezették. A 
feladatot megfelelően végrehajtották. 

• Edelény Város Önkormányzatára és az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra 
vonatkozóan új, 2014. január 1-jétől hatályos Leltárkészítési és Leltározási Szabályzatot 
készítettek, melyet a polgármester és a jegyző hagytak jóvá, ahhoz megismerési záradék is 
készült. A szabályzatot 2014. január 1. napjával kiterjesztették Abod és Szakácsi Községi 
Önkormányzatokra, valamint valamennyi önkormányzathoz tartozó nemzetiségi 
önkormányzatra. A feladatot megfelelően végrehajtották. 

• A jegyző 2014. május 15-től hatályos Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát 
elkészítette, melynek hatálya az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra, a hozzá tartozó 
helyi és nemzetiségi önkormányzatokra, valamint intézményfenntartó társulásra terjedt ki. A 
szabályzathoz megismerési nyilatkozat is készült. A feladatot megfelelően végrehajtották. 

• Edelény Város Önkormányzatára és az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra 
vonatkozóan új, 2014. január 1-jétől hatályos Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és 
selejtezésének szabályzatát elkészítették, melyet a jegyző jóváhagyott, ahhoz megismerési 
záradék is készült. A szabályzatot 2014. január 1. napjával kiterjesztették Abod és Szakácsi 
Községi Önkormányzatokra, valamint valamennyi önkormányzathoz tartozó nemzetiségi 
önkormányzatra. A feladatot megfelelően végrehajtották. 

 
• A jegyző 2014. június 15-től hatályos Önköltségszámítási Szabályzatot elkészítette, 

melynek hatálya az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra, a hozzá tartozó helyi és 
nemzetiségi önkormányzatokra, valamint intézményfenntartó társulásra terjedt ki. A 
szabályzathoz megismerési nyilatkozat is készült. A feladatot megfelelően végrehajtották. 

• Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan új, 2014. június 1-jétől hatályos 
Gépjármű üzemeltetési szabályzatot készítettek a 3/2014. számú Együttes rendelkezés 
keretében, melyet a polgármester és a jegyző hagytak jóvá, ahhoz megismerési záradék 
készült. A feladatot megfelelően végrehajtották. 

• Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan új, 2014. június 1-jétől hatályos,  
A vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzatot készítettek a 4/2014. számú 
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Polgármesteri - Jegyzői Együttes rendelkezés keretében, melyet a polgármester és a jegyző 
hagytak jóvá, ahhoz megismerési záradék készült. A feladatot megfelelően végrehajtották. 

 
Javaslatok: - 
 
3. Abod Község Önkormányzatánál a házipénztár-kezelés tárgyában lefolytatott 1/2014. 

számú ellenőrzés utóellenőrzése 
 
Megállapítások:  
• A készpénz biztonságos tárolása biztosított. A pénztáros az épület folyosóján felszerelt rács 

mögül teljesít kifizetést. 
• A falugondnok a jogosulatlanul felvett pénzösszeget 2014. 12. 30-án, az ÖNKB0080/2014 

számú bevételi pénztárbizonylat alapján visszafizette a házipénztárba. 
• A 2015. január 1. napjától hatályos Pénzkezelési Szabályzatban szabályozták az EPER 

szoftver kezelését, a bizonylatolás rendjét. 
• A 2015. január 1. napjától hatályos Pénzkezelési Szabályzat szerint a napi záró 

készpénzállomány 300 e Ft lehet, melyet nem csak a pénztárzáráskor, hanem naponta 
betartottak. 

• A pénzintézettől felvett készpénzt a felvétel napján bevételezték a házipénztárba, a bevételi 
pénztárbizonylat nyugta példányát csatolták a terhelést igazoló bankkivonathoz. 

• A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását felülvizsgálták, a korábban alkalmazott 
saját készítésű nyilvántartás helyett 2015-től formanyomtatványt kezdtek használni, mely 
megfelelő adattartalmú volt. A Pénzkezelési Szabályzat szerint csak a menetlevelet vonták e 
kötelezettség alá, míg a gyakorlatban az adóigazgatási nyugtát, menetlevelet, 
szabadságengedélyt, kiküldetési rendelvényt, a falugondnok által alkalmazott átvételi 
elismervényt, valamint a beérkező számlák és előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
nyilvántartást vették nyilvántartásba.  

• A beszerzett nyomtatványokon megfelelően feltüntették a nyilvántartásba vételi sorszámot. 
• A nyilvántartásban a felhasználó neve, címe rovatban az „Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal Abodi Állandó Kirendeltsége” bélyegzőlenyomatot tüntették fel az önkormányzat 
neve helyett.  

• A kézzel vezetett előleg nyilvántartást utólagosan a korábbi ügyintéző nem vezette fel, 
azonban az elszámolási kötelezettséggel kiadott előlegek EPER szoftverben történő 
nyilvántartása megfelelő volt, a 30 napon belüli elszámolás megtörtént. 

• A számlázásra az EPER integrált szoftver számlázó programját használják, kézi számlák a 
szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásában sem szerepeltek. A számítógéppel 
kiállított számlák és a beérkező számlák megfelelő adattartalmúak voltak.  

• Az Edelényből kijáró pénztáros csak meghatározott napokon tart pénztári órákat az 
önkormányzatnál, így a folyamatos bevételbeszedés érdekében a polgármester készpénzben, 
adóigazgatási nyugta alapján szedett be díjakat. A beszedett díjakról a pénztáros az EPER 
szoftverrel egyösszegű számlát állított ki a „Lakosság” vevő megnevezéssel, így bevételezte 
a pénzt a pénztárba. A számla kiállítása szükségtelen, mivel az adóigazgatási nyugta 
egyenértékű a számlával. Az adóigazgatási nyugtákon az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal Abodi Állandó Kirendeltsége nevét és címét tartalmazó bélyegzőt használták, mely 
nem megfelelő, mivel az önkormányzat adatait és adószámát kellett volna feltüntetni. A 
szabálytalanság a helyszíni ellenőrzéskor is egyeztetésre került az érintettekkel, akik már 
akkor intézkedtek a szabálytalanság megszüntetéséről.  

• Az ellenőrzés javasolja a Pénzkezelési Szabályzatban szabályozni a polgármester, mint 
pénzkezelő/pénzbeszedő hely működését, valamint kézi számlatömb beszerzését, mivel ha a 
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vevő számlát kér a díjról, akkor azt a pénzmozgással egyidejűleg nem tudják biztosítani, 
csak akkor, ha a pénztáros a településen tartózkodik és számítógéppel kiállítja a számlát.  

• A vizsgált bizonylatokon megfelelően a polgármester vállalt kötelezettséget, melyet az arra 
jogosult pénzügyi ellenjegyzésével tett meg. A kötelezettségvállalások nyilvántartását az 
EPER szoftverben vezetik, a nyilvántartásba vételi sorszámot a bizonylatok tartalmazzák. 

• Abod Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. évi ellenőrzési jelentést 
tárgyalta, s 30/2015. (V. 04.) számú határozatával elfogadta. 

 
Javaslatok: 
• A Pénzkezelési Szabályzatban a polgármester általi díjbeszedést pénzbeszedő helyként való 

működését szabályozni.  
• Az adóigazgatási nyugtákon megfelelő adattartalmú bélyegzőt alkalmazni, s a nyugták 

szerinti bevételről a számlakiállítást mellőzni, azt csak bevételi pénztárbizonylat alapján 
bevételezni. 

• Kézi számlatömböt beszerezni és a polgármester rendelkezésére bocsátani. 
 
4. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál a házipénztár-kezelés és a 

kötelezettségvállalások kezelése tárgyában lefolytatott 3/2013. számú ellenőrzés 
utóellenőrzése 

 
Megállapítások: 
• A jegyző az előírt határidőn belül, 2013.december 1. napjával hatályba léptette az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó új Belső Kontrollrendszer Szabályzatot, 
melyhez megismerési záradék is készült. 

• A vizsgált házipénztár átadás-átvétel esetében jegyzőkönyv készült, azonban a 
pénztárjelentést nem zárták le, így a feladat nem maradéktalanul valósult meg. 

• 2014. évben bevezetésre került az EPER integrált szoftver, így a pénztárbizonylatokat 
számítógépes szoftverrel állítják elő, melyeken lehetőség van a kontírozás elvégzésére. A 
kontírozást a pénztáros végzi, azonban ez nem minden pénztárbizonylat esetében történt 
meg, a 2014. évtől teljesen átalakult az államháztartási számviteli rend, és a bevezetés körüli 
bizonytalanságok, nem megfelelő szakmai ismeretek miatt. Az utóellenőrzéskor folyamatos 
törekvés mutatkozott a megfelelő kontírozás érdekében. 

• Mivel 2014. évtől a házipénztárat számítógépes szoftver útján kezelik, illetve a számlázás is 
számítógéppel történik, így csak a menetleveleket kezelik szigorú számadású 
nyomtatványként. A szigorú számadású nyomtatványokat a pénztárosnak kell őrizni és 
nyilvántartani, így javasolt, hogy ennek megfelelően a felhasznált nyomtatványokat a 
pénztáros őrizze meg. 

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

• Amennyiben a pénztáros a házastársa részére teljesített kifizetést, akkor a pénztáros 
helyettes írt alá érvényesítőként, aki a Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi 
ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről szóló 2/2014. sz. jegyzői 
rendelkezésben fel volt hatalmazva e jogkör gyakorlására. 

 
Javaslatok: 
• A házipénztár átadás-átvételek esetében a pénztárjelentést elkészíteni. 
• A pénztárbizonylatokon a kontírozást feltüntetni 
• A menetleveleket a pénztárosnak megőrizni 
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5. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásánál a pénzkezelés és a 
kötelezettségvállalások kezelésének tárgyában lefolytatott 1/2014. számú ellenőrzés 
utóellenőrzése 

 
Megállapítások: 
• A Társulásra vonatkozóan 2014. október 1. napjával elkészítették a Belső Kontrollrendszer 

szabályzatot, melynek megismerését az érintettek aláírásukkal igazolták. 
• A Pénzkezelési Szabályzatot felülvizsgálták, s 2014. november 30. napjával új szabályzatot 

készítettek, melynek megismerését az érintettek aláírásukkal igazolták. 
• 2014. november 2. napjával új szabályzatot készítettek a kötelezettségvállalás, utalványozás, 

ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai teljesítés igazolás rendjéről, melynek megismerését az 
érintettek aláírásukkal igazolták.  

• A Pénzkezelési Szabályzatban kijelölték a pénztáros és pénztárellenőr helyettesét. Az 
érvényesítő helyettesét a pénzügyi osztályvezető az új pénzkezelési jogkörök gyakorlásáról 
szóló szabályzatban kijelölte. 

• A korábbi pénzkezelési szabályzat a jegyző részére évenként kétszeri pénztárellenőrzést írt 
elő, mely előírást az új szabályzat már nem tartalmazza. A vizsgált időszakban a 
pénztárellenőr két soron kívüli pénztárellenőrzést végzett, melyet jegyzőkönyvben 
dokumentáltak. 

• A szúrópróbaszerűen vizsgált tételek esetében az ellenjegyzést elvégezték.  
• Az alkalmazott EPER szoftver előállította a banki utalványokat, melyeket azonban nem 

nyomtattak ki, ehelyett kézzel töltötték ki a formanyomtatványt. 
• A vezetékes és rádiótelefonok használatának rendjét a jegyző külön szabályzatban 

rögzítette, mely 2014. október 1-jén lépett hatályba. A mobiltelefonokkal kapcsolatos 
szabályokat a dolgozókkal megismertették. A mobiltelefonok esetében a vélelmezett 20%-os 
magáncélú használatot a dolgozók felé továbbszámlázták, míg a vezetékes telefonok 
esetében a szabályzatban azt rögzítették, hogy magáncélra nem használható. A NAV által 
korábban kiadott tájékoztató szerint adózási szempontból a magáncélú használat 
adókötelezettségének kizárásához nem elegendő, ha a kifizető belső szabályzatban rögzíti, 
hogy cégtelefonról nem kezdeményezhető magánhívás, azt tételes telefonszámlával igazolni 
szükséges. Emiatt a vélelmezett 20% magáncélú használat után az adókötelezettséget 
teljesíteni kellett volna. A TÁMOP 5.2.3.A-12 projekt lezárása után a vezetékes telefonok 
megszűntetésre kerültek, így a jövőben ezzel kapcsolatos adókötelezettség nem keletkezik. 

• A szúrópróbaszerűen vizsgált tételek mindegyikénél rendelkezésre állt a forgalmi engedély 
fénymásolata és megállapítható volt, hogy 9 Ft/km összeget csak a saját vagy házastárs 
tulajdonában álló gépjárművek esetében fizettek, mely adómentes volt. 

• A pénztárbizonylatokat az alapbizonylatokkal együtt a korábbi év gyakorlatához hasonlóan 
egy gyűrűs dossziéban, havonta lefűzhető genothermába téve tárolták. A szabályzatban 
előírt lyukasztással történő érvénytelenítés nem valósult meg. 

 2015. évben a TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0012 azonosítószámú projekt pénztárbizonylatait 
elkülönített pénztárban tartották nyilván. Az alapbizonylatokat csatolták a 
pénztárbizonylatokhoz, azonban azok lefűzésére és ezáltal érvénytelenítésére nem került sor.  

• A bevezetésre került EPER szoftverben a pénztár nyitó egyenlege nem megfelelő összegben 
került rögzítésre, így a kézi pénztárjelentés és az EPER szoftver pénztárjelentésében 
szereplő egyenlegek között egész évben eltérés mutatkozott.  

• A pénztárbizonylatok tárolásával kapcsolatos intézkedések tehát nem megfelelően 
valósultak meg. 

• A TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0012 azonosítószámú projekt pénztárbizonylatait külön 
pénztárban kezelték, s a pénztárbizonylatokon feltüntették a kifizetési kérelmekre való 
hivatkozást. 
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• A vizsgált időszakban a pénztáros szóbeli felszólítása ellenére több esetben előfordult, hogy 
1-2 nappal az előírt elszámolási határidő után számoltak el a felvett előleggel. 

• 2015. 08. 31-ig vezették a Beérkezett számlák nyilvántartó füzetét, mely azonban továbbra 
sem a számlák beérkezése szerinti sorrendben, hanem a pénzügyi kifizetés sorrendjében 
tartalmazta a számlákat.  

• A szúrópróbaszerűen vizsgált tételek esetében a kötelezettségvállalások ellenjegyzése 
megtörtént, melynél javasolt a jövőben a dátumot külön feltüntetni. A 
kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételi sorszáma sem a kézi pénztárbizonylatokon, 
sem a kézi utalványrendeleteken, sem a kötelezettségvállalások dokumentumain nem került 
feltüntetésre, annak ellenére, hogy a bevezetett EPER szoftverben ezt rögzítették és a 
program a géppel előállított (de ki nem nyomtatott) bizonylatokon feltüntette azt. 
Amennyiben a jövőben az EPER szoftver által előállított pénztárbizonylatot és 
utalványrendeletet alkalmazzák, akkor ez a hiányosság megszüntethető. 

• A szúrópróbaszerűen vizsgált tételek esetében az utalványozás megtörtént. 
• A szúrópróbaszerűen vizsgált tételek esetében a szakmai teljesítés igazolása megtörtént. 
• Az új pénzkezelési jogkörökről szóló szabályzatban a személyek kijelölése megtörtént, a 

mellékletekben a szükséges felhatalmazások megtalálhatóak voltak, melyek rögzítették, 
hogy állandó jelleggel vagy távollét, illetve összeférhetetlenség esetén jogosult eljárni a 
megbízott, továbbá a személyekről a nyilvántartás rendelkezésre állt. 

 
Javaslatok: 
• Kihasználni az alkalmazott EPER szoftver által biztosított lehetőségeket, azaz a kézi 

pénztárbizonylatok és utalványrendeletek helyett a szoftver által előállított bizonylatokat 
kinyomtatni és aláírni (ezáltal a kötelezettségvállalás nyilvántartási szám is feltüntetésre 
kerül a bizonylatokon) 

• A beérkező számlák nyilvántartását csak az EPER szoftverben kezelni 
• A minden pénztárbizonylatot az alapbizonylattal együtt kilyukasztani és lefűzni 
• Az EPER szoftverben a pénztár nyitóegyenlegét rendezni 
• Vezetékes telefonköltségek elszámolása esetében az adókötelezettséget megfelelően 

vizsgálni és teljesíteni 
• Az elszámolási előlegek határidőben történő elszámolásáról gondoskodni, az érintett 

dolgozókat írásban felszólítani, melyet javasolt a pénztáros helyett a munkáltatónak 
megtenni 

 
 
6. Az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál a szabályozottság ellenőrzése 
 
Megállapítások: 
• Az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és Edelény Város Önkormányzata 

együttműködési megállapodást kötött.  
• A Nemzetiségi Önkormányzat az ellenőrzött időszakban rendelkezett a számviteli törvény 

szerinti szabályzatokkal, azonban az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet szerinti szabályzatokkal néhány szabályzat esetében csak a gazdálkodási 
feladatokat ellátó Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezett, melyeket e 
tekintetben a Nemzetiségi Önkormányzatra kiterjeszteni vagy külön elkészíteni szükséges.  

• Összességében a Nemzetiségi Önkormányzat jogszabályi előírásoknak megfelelő 
szabályozottsága alapvetően biztosított volt. 
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Javaslatok: 
• a nemzetiségi és települési önkormányzat közötti együttműködési megállapodást 

felülvizsgálni 
• a belső kontrollrendszer szabályzatot a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával 

kapcsolatos feladatokra kiterjeszteni  
• a Közös Hivatal SZMSZ-ében a munkakörökhöz tartozó felelősségi szabályokat 

meghatározni 
• a Közös Hivatalra és a helyi, valamint nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó közös 

szabályzatokat felülvizsgálni abban a tekintetben, hogy a szabályok valamennyi szervezetre 
érvényesek legyenek 

 
7. Az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatnál a szabályozottság ellenőrzése 
 
Megállapítások: 
• Az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és Edelény Város Önkormányzata 

együttműködési megállapodást kötött.  
• A Nemzetiségi Önkormányzat az ellenőrzött időszakban rendelkezett a számviteli törvény 

szerinti szabályzatokkal, azonban az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet szerinti szabályzatokkal néhány szabályzat esetében csak a gazdálkodási 
feladatokat ellátó Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezett, melyeket e 
tekintetben a Nemzetiségi Önkormányzatra kiterjeszteni vagy külön elkészíteni szükséges.  

• Összességében a Nemzetiségi Önkormányzat jogszabályi előírásoknak megfelelő 
szabályozottsága alapvetően biztosított volt. 

 
Javaslatok: 
• a nemzetiségi és települési önkormányzat közötti együttműködési megállapodást 

felülvizsgálni 
• a belső kontrollrendszer szabályzatot a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával 

kapcsolatos feladatokra kiterjeszteni  
• a Közös Hivatal SZMSZ-ében a munkakörökhöz tartozó felelősségi szabályokat 

meghatározni 
• a Közös Hivatalra és a helyi, valamint nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó közös 

szabályzatokat felülvizsgálni abban a tekintetben, hogy a szabályok valamennyi szervezetre 
érvényesek legyenek 

 
8. Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál a 2013. évi közfoglalkoztatás 

tárgyában lefolytatott 5/2014. számú ellenőrzés utóellenőrzése 
 
Megállapítások: 
• A 2014. december 19. napján kelt, 202.174 Ft támogatási összegű hatósági szerződést az 

elnök és a pénzügyi osztályvezető, mint pénzügyi ellenjegyző megfelelően aláírták.  
 A 2014. augusztus 14. napján kelt, 8.857.120 Ft, a 2015. május 14. napján kelt, 6.510.220 

Ft, illetve a 2015. november 03. napján kelt, 8.093.130 Ft támogatási összegű hatósági 
szerződést az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (ECNÖ), mint kedvezményezett 
részéről csak az elnök írta alá, azt a pénzügyi ellenjegyző részére továbbra sem mutatta be, 
így pénzügyi ellenjegyzés nem történt. 

• Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal közötti, a hatósági szerződések aláírás előtti egyeztetéséről dokumentumot nem 
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tudtak rendelkezésre bocsátani, az ECNÖ elnöke egyeztetés nélkül írta alá a szerződéseket, 
így nem valósította meg az előírt intézkedést.  

• Edelény Város Önkormányzata és az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között 
2014. december 18-án létrejött megállapodás 2. pontja szerint az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére a közfoglalkoztatási program 
ügyintézését nem biztosítja. A megállapodást Edelény Város Önkormányzat képviselő-
testülete a 165/2014. (XII. 17.) sz. határozatával, az Edelényi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselő-testülete a 18/2014. (XII. 10.) sz. határozatával jóváhagyta. 

• Edelény Város Önkormányzata (Önkormányzat), a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
(Kft.) és az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. és 2015. évben is több 
alkalommal együttműködési megállapodást kötöttek a közfoglalkoztatás munkálatainak 
megvalósításához kapcsolódóan, azonban ezek a megállapodások a közfoglalkoztatás 
adminisztrációjának lebonyolítására vonatkozóan nem tartalmaztak előírást. Rögzítették, 
hogy az ECNÖ által megvalósítandó közfoglalkoztatási programokhoz sem az 
Önkormányzat, sem a Kft. anyagi fedezetet és más jellegű erőforrást nem biztosít, minden 
felmerülő költség az ECNÖ-t terheli. A közfoglalkoztatási programok adminisztrációját az 
ECNÖ által foglalkoztatott, programba bevont személy által látta el, saját felelősségére az 
Elnök közvetlen irányítása és felügyelete mellett.  

• A 2014. és 2015. évben indult közfoglalkoztatási programok hatósági szerződései dologi 
kiadás előirányzatát nem tartalmazták, eszközök beszerzésére nem került sor. 

• A 2014. és 2015. évben megvalósított programok közfoglalkoztatási szerződésein, a 
szerződés-módosításokon a közfoglalkoztató részéről csak az elnök aláírása szerepelt, azaz 
az elnök továbbra is szabálytalanul pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettséget, 
ezáltal az intézkedés nem valósult meg. 

• A foglalkoztatási programokban résztvevő közfoglalkoztatottakról az intézkedési tervben 
előírt nyilvántartást nem vezették, a be-, illetve kilépés ideje csak a szerződésekből és a 
megszüntető dokumentumokból állapítható meg.  

• Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott jelenléti íveket rendezetlenül, az egyes hónapok 
összekeverve tárolták, nem kezelték programonként külön-külön a jelenléti íveket, 
melyeken több esetben szabálytalanul hibajavítóval javítottak.  

• A közfoglalkoztatottak részére járó, illetve kiadott szabadságot nem tartották nyilván. 
Szabadságengedély tömböt vezettek, mely azonban nem tartalmazta a dolgozó részére járó 
és már kivett szabadnapok számát. Mindezek következtében a dolgozók részére járó fizetett 
szabadnapok munkáltató általi kiadása nem volt dokumentált, így akár az elévülési időn 
belül a dolgozók részéről pénzbeli megváltásra való igény is jelentkezhet, melyet az ECNÖ-
nak kell megtéríteni. Összességében ez az intézkedés nem valósult meg és a továbbiakban 
akár saját forrás terhére további fizetési kötelezettséget is eredményezhet. 

• A korábbi ellenőrzés során feltárt, le nem számfejtett járandóságok utólagos számfejtése és 
kifizetése a már leszámolt közfoglalkoztatottak részére anyagi fedezet hiányában nem 
valósult meg, s a leszámolt közfoglalkoztatottak részéről sem merült fel ilyen igény, így ez 
az intézkedés nem valósult meg. 

• A program lebonyolítását (a bér, a járulékok és egyéb anyagok) a 041233 COFOG-on 
elkülönítetten kezelték, így ez az intézkedés megvalósult. 

• A kiválasztott 2014. 08. 15.- 2014. 10. 31. közötti program elszámoló lapjai tételesen 
egyeztetésre kerültek az alapbizonylatokkal és megállapítható volt, hogy az elszámoló 
lapokat az alapbizonylatok alapján töltötték ki, a szükséges korrekciókat érvényesítették, 
tehát az intézkedés megfelelően megvalósult. 

• A közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésével kapcsolatos dokumentumok az előző 
évekhez hasonlóan kerültek megőrzésre, azaz az iratanyag csak a megszüntető 
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dokumentumot és az elszámoló lapot tartalmazta, a jogviszony megszűnésekor kiadandó 
igazolásokat továbbra sem őrizték meg, így ez az intézkedés nem valósult meg.  

• A munkáltató tájékoztatása szerint a számfejtést végző MÁK az igazolásokból csak egy, a 
dolgozói példányt küldi meg a munkáltatónak, aki ennek átvételét tértivevénnyel igazolja. 
Ez az ellenőrzés véleménye szerint nem megfelelő, mivel nem visszakereshető, hogy a 
munkáltató milyen adattartalmú dokumentumokat adott át a dolgozónak. A jövőben javasolt 
két eredeti, a munkáltató és a munkavállaló által is aláírt példányt készíteni a megszűnéskor 
kiadott dokumentumokból. 

• A dologi elszámoló lapot a közfoglalkoztatási iratanyagban a bérelszámolással együtt őrzik, 
így ez az intézkedés megvalósult.  

 
Javaslatok: 
• A Munkaügyi Kirendeltséggel megkötésre kerülő hatósági szerződések elnök általi 

aláírására csak az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjével és Pénzügyi Osztály 
vezetőjével történt dokumentált (feljegyzés, jegyzőkönyv) egyeztetés után, pénzügyi 
ellenjegyzéssel együtt kerüljön sor. 

• A közfoglalkoztatási szerződések megkötésére és azok módosítására csak pénzügyi 
ellenjegyzéssel kerüljön sor. 

• A foglalkoztatási programban résztvevő munkavállalókról (belépés, kilépés, távollét, 
szabadság) naprakész nyilvántartást vezetni, a munkavállalókról párhuzamosan futó 
programok esetén programonként külön-külön jelenléti ívet vezetni, azt programonként 
külön-külön megőrizni. A munkavállalók részére járó fizetett szabadságokról 
személyenkénti nyilvántartást vezetni, a jogviszony megszűnésekor a szabadások 
elszámolásáról gondoskodni. 

• A jogviszony megszűnésekor kiadandó igazolásokat két eredeti példányban kiállítani, az 
egyik eredeti, mindkét fél által aláírt példányt a munkáltatónak megőrizni. 

• Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét soron kívül 
tájékoztatni a végre nem hajtott intézkedésekről, valamint a feltárt szabálytalanságokról, a 
végre nem hajtott intézkedések felelőseivel szembeni intézkedést megtenni. 

 
 
 
 
9. Az Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál a szabályozottság és a bizonylati rend 

kialakításának ellenőrzése 
 
Megállapítások: 
• Az Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Abod Község Önkormányzata 

együttműködési megállapodást kötött.  
• A Nemzetiségi Önkormányzat az ellenőrzött időszakban rendelkezett a számviteli törvény 

szerinti szabályzatokkal, azonban az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet szerinti szabályzatokkal néhány szabályzat esetében csak a gazdálkodási 
feladatokat ellátó Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezett, melyeket e 
tekintetben a Nemzetiségi Önkormányzatra kiterjeszteni vagy külön elkészíteni szükséges.  

• Összességében a Nemzetiségi Önkormányzat jogszabályi előírásoknak megfelelő 
szabályozottsága alapvetően biztosított volt, s bizonylati rendje megfelelően kialakításra 
került. 
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Javaslatok: 
• a nemzetiségi és települési önkormányzat közötti együttműködési megállapodást 

felülvizsgálni 
• a belső kontrollrendszer szabályzatot a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával 

kapcsolatos feladatokra kiterjeszteni  
• a Közös Hivatal SZMSZ-ében a munkakörökhöz tartozó felelősségi szabályokat 

meghatározni 
• a Közös Hivatalra és a helyi, valamint nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó közös 

szabályzatokat felülvizsgálni abban a tekintetben, hogy a szabályok valamennyi szervezetre 
érvényesek legyenek 

 
10. Szakácsi Község Önkormányzatánál a falugondnoki gépjármű üzemeltetésének 

soron kívüli ellenőrzése 
 
Megállapítások: 
• A Szakácsi Község Önkormányzat fenntartásában működő falugondnoki szolgálat 

határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezett. A feladatellátás 
szabályozottsága biztosított volt, azonban a szabályzatok hatályba lépése óta bekövetkezett 
változásokat azokon nem vezették át.  

• Rendelkeztek Gépjármű Üzemeltetési Szabályzattal is, azonban a 2015-ben falugondnoki 
feladatokat ellátó gépjármű adatait abban nem rögzítették, az üzemanyag fogyasztási 
normáját nem határozták meg.  

• A gépjármű menetlevéllel való ellátásáról gondoskodtak, azonban ez nem a szabályzatban 
előírtak szerint történt, ugyanis vélhetően a falugondnok a megvásárlást követően 
szabálytalanul használatba is vette e teljes menetlevéltömböt. A menetleveleket szigorú 
számadás alá vonták.  

• A menetlevelek vezetése során több súlyos szabálytalanság is történt. Számos esetben 
hiányosan töltötték ki, illetve szabálytalanul javították. Sok esetben olvashatatlanná tették az 
adatokat, a kilométeróra állásokat nem folyamatosan vezették, illetve előfordult, hogy 
pihenőnapon és munkaszüneti napon, illetve munkaidőn túl is üzemelt a jármű. A 
menetleveleket a falugondnok aláírta, azonban a polgármester ezt nem minden esetben tette 
meg. A menetleveleken több esetben nem egyezett meg a napi záró kilométeróra állás a 
következő napi nyitó kilométeróra állással, melynek következtében a havi kilométer 
összesítőben szereplő adatok nem egyeztek meg a kilométeróra állások szerint megtett 
kilométerekkel. 

• A tankolási számlák és a menetlevek összhangjának ellenőrzése során is számos eltérés 
adódott, sok esetben olyan töltőállomáson tankoltak ahol a menetlevél szerint aznap nem járt 
a jármű. Több esetben ugyanazon a töltőállomáson, néhány perc eltéréssel kétszer is 
tankoltak, úgy, hogy először egy kisebb mennyiséget. Előfordult, hogy olyan tankolás 
számla került elszámolásra, mely napon a menetlevelek szerint nem is üzemelt a jármű. Egy 
ilyen esetben üzemanyag utalvánnyal fizettek, többször azonban üzemanyag kártyával. 
Mindezek következtében megkérdőjelezendő az üzemanyag utalvány és az 
üzemanyagkártya használata is, azaz, hogy ténylegesen milyen járműbe történt a tankolás. 

• A falugondnok egy esetben olyan számlát számolt el a házipénztárban, melynek fizetése 
üzemanyag utalvánnyal történt, azaz jogosulatlanul vette fel a pénzt, mely 
visszakövetelendő tőle! 

• A falugondnok a havi üzemanyag elszámolás nyomtatványon a tankolások időpontja szerinti 
kilométeróra állást sok esetben nem tüntette fel, illetve több számlát nem szerepeltetett rajta. 
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Előfordult, hogy az üzemanyag elszámolások elkészítésének és az ennek alapjául szolgáló 
menetlevelek leadásának is csak írásbeli figyelmeztetés után tett eleget. 

• A tevékenységi napló vezetése során is több szabálytalanság merült fel, ugyanis a kezdés és 
befejezés időpontja, az egyes tevékenységekre fordított idő nem került feltüntetésre, illetve a 
polgármester két hónap kivételével nem igazolta a teljesítést. Az egyes tevékenységeket nem 
tevékenységenként szerepeltették rajta, mivel egy-egy sorban négy-hatféle tevékenység is 
szerepelt, azonban vélhetően nem ugyanazok a személyek voltak a szolgáltatást 
igénybevevők (pl. házi segítségnyújtás és óvodába, iskolába szállítás). A szolgáltatást 
igénybevevők aláírása alól a képviselő-testület mentesítette a falugondnokot, azonban ettől 
függetlenül akár mellékletben is van lehetőség rögzíteni az egyes szolgáltatásokat 
rendszeresen igénybevevőket, mely nem történt meg. 

• A tevékenységi napló szabályos vezetése esetén alátámaszthatta volna a menetlevelekben 
szereplő utakat, azonban ez ebben a formában nem történt meg és több esetben a 
tevékenységi napló valóságtartalma is megkérdőjelezhető (pl. munkaszüneti és pihenőnapon 
végzett tevékenység).  

• A vizsgált időszakban a menetlevelek szerint ugyanazt az utat eltérő kilométer távolsággal 
tette meg, mely az internetes útvonaltervező adataihoz képest sokszoros túlzás volt.  

• A vizsgált időszakban, azaz 2015.01.01.-2015.09.30 között összesen 1.810 liter gázolajat 
tankoltak, s a jármű 19462 kilométert tett meg. Az egyes vélhető teletankolások közötti 
üzemanyag fogyasztás 8,11 l/100 km és 12,36 l/100 km között alakult, míg a teljes vizsgált 
időszakban a jármű átlagos fogyasztása 9,3 liter/100 km volt. Ez a fogyasztás a forgalmazó 
általi 7,3 l/100 km, illetve az alkalmazott 8,03-8,43 l/100 km-es normához képest 10-27%-
kal magasabb.  

• A fentiek alapján megállapítható, hogy számos hiányosság, illetve visszaélés történt a 
falugondnoki gépjármű üzemeltetése során.  

• A túlzott kilométer távolságok elszámolása, a menetlevelek vezetése és a tankolások során 
feltárt szabálytalanságok miatt sok esetben megkérdőjelezendő, hogy hol járt ténylegesen a 
jármű és több esetben az is, hogy az üzemanyagot milyen járműbe tankolták, ki használta 
szabálytalanul az üzemanyag utalványt és üzemanyagkártyát. Ezek a megállapítások büntető 
eljárás megindítására okot adó cselekmények, illetve a falugondnok részéről bűncselekmény 
elkövetésének gyanúja állhat fenn, ezért javasolt a jegyző által a szükséges intézkedések 
megtétele. 

 
 
 
 
Javaslatok: 
• a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatot aktualizálni, megismerési záradékkal ellátni, 
• a menetlevelek kezelésének, nyilvántartásának és őrzésének szabályait felülvizsgálni, 

betartatni 
• a menetleveleken a tankoláskori kilométeróra állását rögzíteni, 
• a menetleveleken a megtett utak indokoltságát, valamint a tevékenységi naplón szereplő 

teljesítések igazolását a polgármesternek aláírásával igazolni, valamint ezen nyomtatványok 
szabályszerű kitöltéséről gondoskodni 

• az üzemanyagkártya használatára, szigorú számadású bizonylatként történő kezelésére, 
biztonságos megőrzésére, a felelősség elismerésére vonatkozó szabályokat előírni, az 
átvételét dokumentálni, 

• üzemanyag előleget a szabályzatokban foglaltaknak megfelelő összegben és elszámolási 
határidővel biztosítani 
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• gondoskodni arról, hogy a falugondnok a havi üzemanyag- és kilométer elszámolásokat 
szabályszerűen, időben elkészítse, 

• a falugondnok részére jogosulatlanul kifizetett 3.002 Ft-ot visszakövetelni, 
• a jegyzőnek a felelősökkel szemben a súlyos szabálytalanságok miatt a szükséges eljárás 

megindításáról gondoskodni. 
 
11. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél a szabályzatok, pénzügyi elszámolások, 

számviteli nyilvántartások ellenőrzése 
 
Megállapítások: 
• A Borsodi Nonprofit Közszolgáltató Kft a Ptk. előírásainak megfelelő Alapító Okirattal 

rendelkezet, melyet Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2014. 
(VII.17.) számú határozata alapján aktualizáltak.  

• A Kft egy 2005. február 15-étől hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezett, 
melyet nem aktualizáltak az Alapító Okiratnak, illetve az azóta bekövetkezett változásoknak 
megfelelően.  

• A társaság az alábbi gazdálkodási szabályzatokkal rendelkezett: Számviteli Politika, 
Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, Házipénztár Kezelési Szabályzat, Leltározási 
és Leltárkészítési Szabályzat, Selejtezési Szabályzat, Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat 

• A szabályzatokról általánosságban elmondható, hogy aktualizálásra szorulnak, az azokban 
foglaltak nem felelnek meg teljesen a kft jelenlegi szervezeti felépítésének, az ott folyó 
aktuális gyakorlatnak. A gyakorlat, illetve a jogszabályok változásai miatt a szabályzatok 
több ponton kiegészítésre szorulnak.  

• A Kft-nél egy alpénztárat és egy főpénztárat vezettek. Az alpénztárba a különböző 
szolgáltatások ellenértékét, lakbéreket, és továbbszámlázott szolgáltatásokat vételezték be, 
majd a befolyt bevételeket naponta átvezették a főpénztárba. A vizsgált időszakban az 
alpénztárban több párhuzamos pénztárbizonylatot vezettek (bevétel jogcímek szerint 
elkülönítve). A pénztári pénzkezelés átláthatóságának, illetve nyomonkövethetőségének 
javítása érdekében célszerű csak egy (fő) pénztárt vezetni, illetve a bevételek, a kiadások 
dokumentálására egyszerre csak egy bevételi, illetve kiadási pénztártömböt használni. 

• A vizsgált időszakban a pénztárellenőrzések megtörténtét egy esetben sem dokumentálták, a 
pénztárbizonylatokat, illetve az időszaki pénztárjelentést a pénztárellenőr nem írta alá, mely 
szabálytalan. A pénztárak zárásakor az időszaki pénztárjelentés címletjegyzékét nem 
töltötték ki, így a tényleges pénzkészlet, illetve a nyilvántartások szerinti pénzkészlet 
összevetésére dokumentált módon nem került sor.  
 

• A nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban árlistával rendelkeztek (kivéve a tűzifa 
értékesítést, illetve a zúzottkő, bontott anyag értékesítést), azonban az árak megállapításával 
kapcsolatos számítást (pl. önköltség számítást) nem készítettek. Egyes gépjárművekkel 
nyújtott szolgáltatások esetén előfordult, hogy nem az árlistán szereplő árat számlázták ki a 
vevő részére.  

• A vizsgált időszakban a főpénztárban minden nap jelentősen meghaladták a Házipénztár 
Kezelési Szabályzatban meghatározott napi záró pénzkészlet maximális határát, illetve az 
értékhatáron felüli összeget egy esetben sem fizették be a Kft. bankszámlájára.  

• A házipénztárban elvégzett rovancsolás alapján megállapítást nyert, hogy a 
pénztárjelentésben szereplő pénzösszeg megegyezett a tényleges pénzkészlettel és az 
ellenőrzés időpontjáig kiállított pénztárbizonylatok hiánytalanul rögzítésre kerültek az 
időszaki pénztárjelentésben. 
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• A Kft-nél a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő adattartalommal vezették, azonban a nyilvántartásba a gépjármű menetleveleket 
szabálytalanul nem vezették fel.  

• Elszámolásra előleget a vizsgált időszakban egy esetben sem adtak ki, illetve az elszámolási 
előlegekre vonatkozó nyilvántartást nem vezették. Nyilvántartás hiányában a 30 napon túl 
kintlévő előlegek esetén felmerülő adófizetési kötelezettség nem volt nyomon követhető.  

• A Kft-nél a gépjárművek használatával kapcsolatban menetlevelet, illetve gépüzemnaplót 
vezettek. A menetleveleket megfelelő adattartalommal vezették, a tankoláskori kilométer 
óraállás megállapítható volt, dokumentálatlan gépjármű futást az ellenőrzés a vizsgált 
időszakban a rendelkezésre álló dokumentáció alapján nem tapasztalt.  

• A menetlevél tömböket a gépjárművezetőknek kiadták, mely szabálytalan gyakorlat. A 
vezetett menetlevél lapokat naponta le kell adni az üzemanyag elszámolásáért, illetve a 
menetlevelek megőrzéséért felelős adminisztrátor részére.  

• Az üzemanyag vásárlására üzemanyag kártyát használtak, melyről időszakonként az 
üzemanyag értékesítő részletes számlát küldött a kft. felé. A kártyás vásárlásokon felül 
többnyire a START munkaprogramhoz szereztek be üzemanyagot, melyről az értékesítő 
eseti számlákat állított ki. A nem kártyás üzemanyag vásárlásokhoz a gépjármű vezetők 
részére nem biztosítottak előleget, mely szabálytalan. A vizsgált időszakban üzemanyag 
elszámolást nem készítettek, így a gépjárművek túlfogyasztását, illetve megtakarítását nem 
követték nyomon. 

• Saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú használatával kapcsolatban eseti belföldi 
kiküldetési rendelvény használatával költségtérítést fizettek, azonban e költségtérítés csak a 
személygépjármű tulajdonosa, illetve házastársa részére fizethető, melynek tényét a 
gépjármű felelősség biztosítás befizetését igazoló csekk másolatával nem igazolták.  

• A Kft. 2014. év december 31-én a tárgyi eszközeinek mérleg szerinti értéke (mely a tárgyi 
eszközök bruttó értékének értékcsökkenéssel csökkentett összegét jelenti) 32.736 e Ft. A 
tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását megfelelő adattartalommal vezették, mely szerint 
az egyes tárgyi eszközök nettó értéke megegyezett az eszközök mérleg szerinti értékével. Az 
eszközök egyedi nyilvántartó kartonját megfelelően vezették, Az eszközökre maghatározott 
%-os kulcs alapján az értékcsökkenést havonta elszámolták. 

• 2014. évben összesen 2.411.956.- Ft értékben történt tárgyi eszköz beszerzés. A vásárolt 
eszközök adatait, illetve bruttó értékét felvezették a tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó 
lapjára, illetve a tárgyi eszközök analitikájába, s az értékcsökkenési leírást az aktiválás 
(nyilvántartásba vétel) napjától megfelelően elszámolták. Az egyedi nyilvántartó kartonra 
nem vezették rá az eszközök gyári számát (amennyiben ilyen rendelkezésre áll), melyet a 
könnyebb azonosíthatóság végett célszerű szerepeltetni a nyilvántartáson.  

• A Kft a készletek (pl: tisztítószer, festék, szerszámok stb.) esetében raktárral nem 
rendelkezett, a raktárgazdálkodás során vezetendő dokumentációt (raktári bevételi, illetve 
kiadási jegy, készlet-nyilvántartási karton stb.) nem vezették. Amennyiben a 
készletmozgások mennyisége, illetve értéke azt indokolja a Kft. vagyonának védelme 
érdekében célszerű a készletek nyilvántartásával kapcsolatos dokumentációt elkészíteni, 
illetve vezetni.  

• A Kft-nél nem feleltek meg teljeskörűen a Kft. Leltározási és leltárkészítési Szabályzatának, 
illetve a számviteli törvény előírásainak, mivel a szabályzatban szereplő leltár 
dokumentációt nem készítették el, illetve a leltározáshoz kapcsolódó eljárásokat nem 
folytatták le, melyet a Kft-vagyonának védelme érdekében a jövőben legalább a mérleg 
fordulónapjára vonatkozóan szükséges elkészíteni, a leltározási folyamatokat végrehajtani.  

• 2013. év végétől 2014. év végéig a Kft összes követelésének záró állománya 9.362 e Ft-tal 
csökkent, míg a kötelezettségek állománya ugyanebben az időszakban 27.480 e Ft-tal 
emelkedett.  
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• Az ellenőrzés a 2012. évi, a 2013. évi és a 2014. évi záró adatok felhasználásával, illetve 
többfajta mutató kiszámításával elvégezte a Kft vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi 
helyzetének elemzését. Az elemzés alapján elmondható, hogy az üzemi (üzleti) tevékenység 
vesztesége kedvező (csökkenő) tendenciát mutat, így a Kft saját tőkebefektetés 
megtérülésének rátája is kedvező.  

• A Kft vizsgált időszak alatt növekvő mértékben finanszírozta a tevékenységét, illetve 
vagyonát idegen forrásból, ami a működés kockázatosságát növeli. 

• A Kft likviditási rátája kedvező képet mutat. Ez azt jelenti, hogy jelentős összegű 
készpénzzel, illetve könnyen pénzé tehető eszközökkel rendelkeznek, így az esedékes rövid 
lejáratú kötelezettségeket könnyen ki tudják egyenlíteni. 

 
Javaslatok: 
• A Szervezeti és Működési Szabályzatot az aktuális Alapító Okiratnak, illetve a jelenlegi 

gyakorlatnak, szervezeti felépítésnek és munkaköröknek megfelelően szüksége aktualizálni.  
• A Szervezeti és Működési Szabályzatot célszerű kiegészíteni azzal, hogy a munkaköri 

leírásoknak tartalmazni kell a munkavállaló személyi adatait, illetve a helyettesítés rendjét, a 
munkakörhöz tartozó ellenőrzési kötelezettséget, illetve amennyiben ezt a munkakör 
megkívánja a felelősségvállalást. 

• A Számviteli Politikát a jogszabályi változásoknak, illetve előírásoknak megfelelően 
szükséges aktualizálni.  

• A Kft által nyújtott szolgáltatások, illetve értékesített áruk árkalkulációjának alátámasztása 
érdekében célszerű Önköltség-számítási Szabályzatot készíteni.  

• Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
szükséges aktualizálni.  

• Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát célszerű kiegészíteni a terven felüli 
értékcsökkenésre, az értékvesztésre és azok visszaírására vonatkozó szabályokkal. 

• Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát célszerű kiegészíteni a készletek esetében 
az értékvesztésre, és annak visszaírására vonatkozó szabályokkal. 

• Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát szükséges kiegészíteni az immateriális 
javak, a források, köztük a saját tőke elemei, illetve a kötelezettségek értékelésének 
szabályaival. 

 
 
• A Kft Házipénztár Kezelési Szabályzatában a készpénzfelvételre vonatkozó szabályokat ki 

kell egészíteni azzal, hogy a bankszámlát vezető pénzintézettől közvetlenül felvett készpénz 
bevételezéséről készített bevételi pénztárbizonylat második példányát csatolni kell a 
hitelintézet készpénzfelvételről szóló banki terhelési értesítéséhez. 

• A Kft Házipénztár Kezelési Szabályzatában kialakítani a pénztáros, illetve a pénztárellenőr 
helyettesítési rendjét, a felelősségvállalási, illetve szabályzat-megismerési nyilatkozatukat, 
megbízásukat szükséges csatolni a szabályzathoz 

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

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

• A Házipénztár Kezelési Szabályzatot szükséges kiegészíteni a házipénztáron kívüli 
pénzkezelési helyekre vonatkozó szabályokkal.  

• A Házipénztár Kezelési Szabályzat elszámolási előlegekkel kapcsolatos szabályait 
szükséges kiegészíteni azzal, hogy a kiadott előlegekről olyan hitelesített nyilvántartást kell 
vezetni, mely megfelel a tartalmi követelményeknek. 
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• A Házipénztár Kezelési Szabályzatban szükséges szerepeltetni, hogy az elszámolásra felvett 
előleggel a felvételtől számított 30 napon belül kell elszámolni, ellenkező esetben az 
előleget felvevőt kamatkedvezményből származó jövedelemadó terheli. 

• A Házipénztár Kezelési Szabályzatot szükséges kiegészíteni a szigorú számadású 
nyomtatványok kezelésére, nyilvántartására, valamint elszámolásukra vonatkozó 
szabályokkal.  

• A Leltározási és Leltárkészítési Szabályzatban szereplő a bizottságokra vonatkozó 
szabályokat célszerű kiegészíteni azzal, hogy a bizottságnak legalább 2 főből kell állni, akik 
közül az egyiket a bizottság vezetésével kell megbízni, illetve hogy a bizottságokat úgy kell 
kialakítani, hogy saját körzetében senki ne lehessen a bizottság vezetője. 

• A Leltározási és Leltárkészítési Szabályzatban az ütemtervre vonatkozó szabályokat 
célszerű kiegészíteni azzal, hogy az ütemtervhez mellékelni kell a leltározás során használt 
bizonylatokat, illetve a Kft vezetője által a leltározásban résztvevő személyek részére 
kiállított megbízóleveleket. 

• A Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 4. pontját célszerű kiegészíteni a leltározó 
dolgozó feladataira vonatkozó szabályokkal. 

• A Kft Selejtezési Szabályzatát célszerű kiegészíteni azzal, hogy először mindig az 
értékesítést kell megkísérelni és csak annak sikertelensége esetén lehet a vagyontárgyat 
selejtezni. 

• A Kft Selejtezési Szabályzatában a selejtezési bizottság feladatait részletesen szükséges 
szerepeltetni.  

• A Kft Selejtezési Szabályzatát szükséges kiegészíteni a selejtezés, illetve a hasznosítás 
ellenőrzésére vonatkozó előírásokkal. 

• A Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban az egyes gépjárművek beazonosításához, illetve 
üzemanyag elszámolásához szükséges egyedi adatokat teljeskörűen kell megadni.  

• A Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban a menetlevelek vezetésére vonatkozó szabályokat 
szükséges kiegészíteni azzal, hogy a menetlevélre fel kell vezetni az üzemanyag vásárlást, 
vagy vételezést igazoló számla, vagy más bizonylat számát is. 

• A Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban szükséges rögzíteni, hogy a gépjárműveket az arra 
jogosító engedéllyel rendelkező személy vezetheti, mely engedélyeket az ügyvezető ad ki. 
Az üzemi használatú gépjárművek esetében célszerű a gépjárművezetők szabadsága, illetve 
betegsége idejére helyettest kijelölni (a konkrét személyek megjelölésével). 

 
• A pénzkezelés áttekinthetőségének javítása érdekében alpénztár, illetve főpénztár vezetése 

helyett célszerű csak egy házipénztárt vezetni, illetve célszerű egy időszakban csak egy 
kiadási, illetve egy bevételi pénztárbizonylat tömbben rögzíteni a pénztári forgalmat. 

• A pénztárellenőrzés megtörténtét a pénztárbizonylatokon, illetve az időszaki 
pénztárjelentéseken megfelelően szükséges dokumentálni.  

• Szükséges biztosítani, hogy pénztárzáráskor az időszaki pénztárjelentés címletjegyzékét a 
tényleges pénzkészletnek megfelelően kitöltsék, illetve a tényleges pénzkészletet a 
nyilvántartásban szereplő pénzkészlettel összevessék.  

• Abban az esetben, ha a kiállított átutalásos számla végösszegét egy későbbi időpontban a 
pénztárba fizetik be, akkor az átutalásos számla másod példányát a pénztárban a bevételi 
pénztárbizonylattal együtt szükséges lefűzni.  

• A könnyebb ellenőrizhetőség végett a lakásbérleti díjak számláin a mennyiségi egységet, 
illetve az ennek megfelelő mennyiséget célszerűbb négyzetméterben megadni. 

• Szükséges gondoskodni arról, hogy a nyújtott szolgáltatásokat, illetve értékesített 
termékeket az önköltségszámítással, illetve árkalkulációval alátámasztott árlistán szereplő 
áron számlázzák ki minden esetben.  
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• Annak érdekében, hogy a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott napi maximális záró 
pénzkészletet egy esetben se haladják meg, szükséges a maximális értékhatár 
felülvizsgálata.  

• Biztosítani kell, hogy amennyiben a napi záró pénzkészlet maximális értékét meghaladó 
pénzkészlet van a pénztárban, a maximális értéket meghaladó pénzösszeget minden esetben 
befizessék a Kft bankszámlájára.  

• A gépjármű menetleveleket szükséges szigorú számadás alá vonni.  
• Szükséges gondoskodni arról, hogy vásárlások esetén a beszerző részére elszámolási előleg 

kerüljön kiadásra, illetve az elszámolási előlegekről megfelelő adattartalmú nyilvántartást 
vezessenek.  

• Gondoskodni kell arról, hogy újabb vásárlásra kiadott előleget ne lehessen adni a 
beszerzőnek addig, míg az előző előleggel el nem számolt. 

• A munkabér előleg felvételéhez célszerű írásbeli kérelmet használni, melyet a Kft 
ügyvezetőjének kell aláírásával jóváhagyni. A munkabér előleg nyilvántartását célszerű 
kiegészíteni a munkabér előleg visszafizetésének ütemezésével.  

• Szükséges biztosítani, hogy a gépjármű vezetésével megbízott személy a menetlevelet 
minden nap leadja az üzemanyag elszámolásáért, illetve a menetlevelek megőrzéséért 
felelős adminisztrátor részére. 

• Gondoskodni kell arról, hogy a nem kártyás üzemanyag vásárlások esetén a kapott számlára 
minden esetben egyértelműen felvezetésre kerüljön, hogy a számlán szereplő üzemanyag 
mennyiséget melyik gépjárműhöz, illetve milyen eszközhöz (pl. fűnyíró) használták fel. 

• A nem kártyás üzemanyag vásárláshoz szükséges minden esetben üzemanyag előleget 
kiadni a gépjármű vezető részére, illetve a kiadott előlegekről előleg nyilvántartást kell 
vezetni a megfelelő adattartalommal.  

• Gondoskodni kell arról, hogy újabb üzemanyagra kiadott előleget ne lehessen adni a 
gépjármű vezetőnek addig, míg az előző előleggel el nem számolt. 

• Szükséges a felhasznált üzemanyagról legalább havonta megfelelő tartalmú üzemanyag 
elszámolást készíteni, illetve a gépjárművek túlfogyasztását, illetve megtakarítását nyomon 
követni. Túlfogyasztás esetén szükséges előírni a gépjármű vezetője részére a túlfogyasztás 
írásbeli jelzését, valamint annak kivizsgálási kötelezettségét a szerv vezetője részére.  

• Saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú használata esetén szükséges gondoskodni 
arról, hogy kiküldetési rendelvény használatával a költségtérítés csak a személygépkocsi 
tulajdonosának, illetve a tulajdonos házastársának kerüljön kifizetésre, illetve hogy a 
kötelező gépjármű felelősség biztosítás befizetését igazoló csekk másolata leadásra kerüljön.  

• A tárgyi eszközök könnyebb azonosíthatósága érdekében az egyedi tárgyi eszköz kartonra 
célszerű felvezetni az eszköz gyári számát (amennyiben ilyen van)  

• A Kft. vagyonának védelme érdekében amennyiben ezt a készletmozgások mennyisége 
indokolja, célszerű a készletekről nyilvántartási kartont vezetni, a beszerzett készletekről 
raktári bevételi jegyet, az egyes munkákhoz kiadott készletekről pedig raktári kiadási jegyet 
kiállítani.  

• Szükséges gondoskodni arról, hogy az aktualizált Leltározási és Leltárkészítési 
Szabályzatban szereplő előírásoknak megfelelően legalább a mérleg fordulónapjára 
vonatkozóan a jövőben leltár felvételére kerüljön sor.  

• A követelésekkel és kötelezettségekkel kapcsolatban a beszámoló alátámasztására célszerű 
tételes összesítő kimutatást készíteni.  

 
 

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 
 

1. Kontrollkörnyezet 
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A költségvetési szervek vezetői a Bkr. 6. §-a alapján kötelesek olyan kontrollkörnyezetet 
kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri 
viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, 
illetve átlátható a humánerőforrás kezelés. Kötelesek olyan szabályzatokat kiadni, 
folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre 
álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználást.  
 
A Közös Hivatal működését, a gazdálkodás szabályszerűségét a belső szabályzatok 
felülvizsgálatával és új szabályzatok elkészítésével biztosították. 2015. évben több alkalommal 
is szükségessé vált a szabályzatok aktualizálása. A szervezeti felépítést a szervezeti és 
működési szabályzat, valamint az ügyrend tartalmazták.  
A dolgozók feladatai munkaköri leírásokban kerültek rögzítésre, melyeket a dolgozók 
dokumentáltan megismertek, azokat folyamatosan aktualizálták. A Közös Hivatal 
köztisztviselőire vonatkozó értékeket és magatartásnormákat Etikai Kódexben fogalmazták 
meg. A jogszabályok elérése a jogtáron keresztül biztosított volt. A képviselő-testületi 
előterjesztések, határozatok és rendeletek a város honlapján elérhetőek voltak. 
 

2. Kockázatkezelési rendszer 
 
A Bkr. 7. §-a kockázatkezelési rendszer működtetésére kötelezi a költségvetési szervek 
vezetőit, melynek során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv 
tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes 
kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos 
nyomon követésének módját.  
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal kockázatkezelési szabályzata 2014. évben 
elkészült, azonban a kockázatkezelési rendszer gyakorlati működtetése még továbbra 
fejlesztendő terület. A végrehajtás kontrolljára egyre nagyobb figyelmet fordítanak, s ez 
prioritást élvezett a 2015. évi ellenőrzések során. Az utóellenőrzések tapasztalatai alapján ez 
továbbra is nagyon fontos, mivel (pl. az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál) 
előfordult, hogy a megfelelő intézkedések meghozatalának ellenére a gyakorlatban nem 
megfelelően jártak el.  
2015. évben csalás gyanúja merült fel Szakácsi Község Önkormányzatánál a falugondnoki 
gépjármű üzemeltetése során, mellyel kapcsolatban a feljelentést az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzője megtette. 2015. évben korrupció nem vált ismertté. 
A jegyző a 2016. évi éves belső ellenőrzési terv kialakításakor a kockázatelemzési kérdőívek 
kitöltésével, a magasabb kockázattal bíró tevékenységek meghatározásakor maximálisan 
segítette a belső ellenőrt. 
 

3. Kontrolltevékenységek:  
 
A kontrolltevékenységek részeként a Bkr. 8. §-a előírja a folyamatba épített, előzetes, utólagos 
és vezetői ellenőrzés biztosítását minden tevékenység vonatkozásában, valamint azt, hogy a 
felelősségi körök meghatározásával legalább az engedélyezési, jóváhagyási és 
kontrolleljárásokat, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést és a beszámolási 
eljárásokat szabályozni kell.  
 
A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén 
különböző intenzitással, gyakorisággal és mélységben. Az ellenőrzési nyomvonalat a főbb 
gazdálkodási területeken kialakították és működtették. 
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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 és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg 
legyenek határozva. 
 
A kommunikáció rendszere biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben 
eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. A Hivatal, az 
Önkormányzat és intézményeik kialakították az iktatási rendszerüket. Rendelkeznek WEB-es 
elérhetőséggel, itt történik a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása is.  
A szóbeli utasítások, beszámoltatások mellett egyre nagyobb hangsúlyt fordítanak az írásbeli 
információ átadásokra, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett 
információmozgásra, a visszakereshetőség biztosítására. A vezetői értekezleteket a korábbi 
évekhez hasonlóan rendszeres időközönként tartanak, ahol mindig egyeztetik az aktuális 
feladatokat, illetve értékelik azokat, s erről az érintett dolgozókat is tájékoztatják.  
A vezetői információs rendszer részét képezi a napi postabontás, a kötelezettségvállalási jog, 
kiadmányozási jog gyakorlása is.  
A jogszabályok elérése a jogtáron keresztül biztosított volt, illetve a képviselő-testületi 
előterjesztések, határozatok és rendeletek elérhetősége a honlapon elérhető, így az informáltság 
és a nyilvánosság biztosított volt. 
 

5. Nyomon követési rendszer (monitoring) 
 
A Bkr. 10. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani a szervezet 
tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az 
operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, 
valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. 
 
A szervezetek monitoring stratégiával nem rendelkeztek. A belső kontrollrendszer 
monitoringja a szokásos és begyakorlott, a működési folyamtokba épített mindennapi operatív 
ellenőrzések biztosítják, továbbá az adatszolgáltatások, beszámolók, jelentéstételi 
kötelezettségek útján valósul meg. Rendszeresen tartanak vezetői értekezleteket, melyen a 
számonkérés, beszámolás által megvalósul az operatív monitoring tevékenység. Az 
önkormányzati szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósításáról a képviselő-testület 
tájékoztatása megtörténik.  
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A belső kontrollrendszer működésének időnkénti kiértékeléséhez szükséges a rendszer 
folyamatos figyelemmel kísérésére és értékelésére, amely a monitoring keretén belül valósul 
meg.   
A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer részét képezi, támogatja a monitoring stratégiai 
elveit. A vezetés támaszkodik a belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, tapasztalatokra, a 
szükséges intézkedéseket meghozzák. 
 

III. Az intézkedési tervek megvalósítása 
 
Az elvégzett vizsgálatok esetében az érintettek írásbeli észrevételt nem tettek.  
Az ellenőrzési jelentések elfogadását követően az ellenőrzött szervezetek, illetve területek 
vezető minden esetben készítettek intézkedési tervet. Az intézkedési tervekben meghatározták 
a végrehajtandó intézkedéseket, a határidőt és a végrehajtásért felelős személyt. Az intézkedési 
tervek jóváhagyásáról a jegyző – a belső ellenőrzési vezető véleménye alapján – döntött. 
 
2014. évről az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ élelmezési feladatellátásának és térítési 
díj beszedésének ellenőrzése kapcsán készült intézkedési terv teljesülési határideje húzódott át 
2015. évre. Az intézmény beszámolója szerint az intézkedések végrehajtása megtörtént.   
 
A 2015. évi ellenőrzések esetében – a másik belső ellenőr által a Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-nél végzett ellenőrzés kivételével - az intézkedési tervekben foglalt egyes 
feladatok utolsó határideje az éves beszámolót követően esedékes, így az intézkedések 
megvalósulásáról szóló beszámoló csak később esedékes, a tájékoztatás a 2016. évről szóló 
éves jelentés keretében fog megtörténni.   
A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója szerint minden intézkedést teljesítettek, 
mely a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása esetében határidőn túl valósult meg. 
 
A jelentés mellékletét képező, az intézkedések megvalósítását tartalmazó 4. számú melléklet 
csak azokat az intézkedéseket tartalmazza, melyek mindegyikének végrehajtási határideje 
2015. évben volt esedékes. 
 
A belső ellenőrzési vezető a 2015. évben végzett ellenőrzésekről, illetve az ezekhez kapcsolódó 
intézkedésekről, valamint az intézkedések végrehajtásáról nyilvántartást vezetett, melyet az év 
zárását követően a jegyző részére megőrzés céljából átadott. 
 
 
 
Mellékletek: 
 

1. Létszám és erőforrás 
2. Ellenőrzések 
3. Tevékenységek 
4. Intézkedések megvalósítása  
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9.  Napirendi pont tárgya:  

 
            9.  Helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról 
  
            Előadó: Polgármester  
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vártás József Jegyző Úr: Röviden összefoglalva, a Kormányhivatal körlevélben, határidőtűzéssel az 
önkormányzatokat megkereste abban a kérdésben, hogy a helyi építési szabályzat megfelel-e magasabb 
szintű jogszabályoknak, a jogalkotási törvénynek és a jogszabály szerkesztési rendeletnek. Mi 
felülvizsgáltuk, és olyan határozati javaslatot készítettünk, hogy amennyiben az önkormányzatnak a 
pénzügyi helyzete lehetőséget teremt, abban az időpontban megindítjuk a felülvizsgálati eljárást a helyi 
építési szabályzat megalkotására. Ez súlyos pénzekbe kerül. Tehát megközelítőleg is egy 1 millió 
Forint, mire egy új szabályzatot alkotunk. Még kétségeim is vannak az előző szabályzat 
hatálybalépésével kapcsolatosan, mert csak olyan példány lelhető fel jelen pillanatban a hivatalunkban, 
amelyben kipontozott rész szerepel a hatálybalépésnél.   
 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
 

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra  
bocsátja, javasolja az elfogadását. 
 
 

Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 4 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
 

 
 SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
16/2016.(V.31.) HATÁROZATA 

 
 

Tárgy: Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatáról  
 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi 
építési Szabályzat felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta. 

1. Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Osztályának 2016. április 21. napján kelt BO/13/52-2/2016. iktatószámú 
megkeresése alapján felülvizsgálta Szakácsi község Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 15/2009.(VII.04.) önkormányzati rendeletet, és 
megállapította, hogy az előterjesztésben részletezett okok miatt új rendelet 
alkotása vált szükségessé. 

2. Képviselő-testület megállapítja, hogy jelenleg az önkormányzat nem 
rendelkezik pénzügyi fedezettel a szükséges dokumentum 
elkészíttetéséhez, valamint főépítész alkalmazásához, ezért elrendeli, hogy 
a költségvetési fedezet rendelkezésre állásakor kerüljön megindításra az új 
rendelet megalkotása, kerüljön alkalmazásra főépítész, és a döntéshozatali 
eljárás kerüljön lefolytatásra. 
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3. Képviselő-testület előterjesztés készítését, és képviselő-testület elé 
terjesztését rendeli el a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
15/2009.(VII.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
céljából a Kormányhivatallal történt egyeztetést követően. 

 

Határozat: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Kormányhivatal, osztályok 
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        Melléklet a 16/2016.(V.31.) sz. határozathoz 
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10.  Napirendi pont tárgya:  
 

10. Szakácsi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásáról 
  
      Előadó: Polgármester  
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
 

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra  
bocsátja, javasolja az elfogadását. 
 
 

Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 4 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
 

 
 SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
17/2016.(V.31.) HATÁROZATA 

 
 

Tárgy: 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásáról 
 

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

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

 
Szakácsi Község Önkormányzatnak 
2015. évi költségvetési maradványa 

 
        adatok  ezer Ft-ban 

Intézmény 
Maradván

y 

2016. évi 
költségvetésben 

betervezve 

Zárszámadást követő felosztás 

Működés
i 

Fejlesztési 

Pénzmara
dvány 

igénybevét
ele 

Egyéb 
államháztartáson 
belüli pénzeszköz 

átvétele 

Működés
i 
kiadások 

Finan
szíroz

ás 

Szakácsi 
Község 
Önkormány
zata 

9.697 6.521 0 3.176 -1.613 

 

1.083 

 

480 
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Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.26.) számú rendeletében jóváhagyott 
működési pénzmaradvány igénybevételét 3.176 eFt-tal, a működési célú kiadásait 1.083 eFt-tal, míg 
finanszírozási kiadásait 480 eFt-tal növeli, egyéb államháztartáson belüli pénzeszköz átvételét 1.613 
eFt- csökkenti. 
 
                    Határidő: azonnal 
                    Felelős:  polgármester 
 
11. Napirendi pont tárgya:  

 
11. Szakácsi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról  
 

    Előadó: Polgármester 
 

  (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vártás József Jegyző Úr: Ennél a napirendnél szeretnék kitérni egy-két dologra. Sajnos az 
önkormányzat helyzete finoman szólva sem fényes. Már a feloszlásról szóló döntés meghozatalakor, 
2016. április 29-én is szóltunk arról, hogy nem látjuk biztosítva az időközi választásnak sem a 
fedezetét, tekintettel arra, hogy saját költségvetésből kell, hogy legyen. Az állami pénzeszközök 
gyakorlatilag döntő többségében címkézett pénzek. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert az 
önkormányzat nincs olyan helyzetben, hogy saját bevétellel rendelkezne, és egyéb dolgokra jelen 
pillanatban kiadások terén fordíthatna pénzeszközt. Jelen pillanatban az időközi választásnak sincs meg 
a fedezete. Ezt mindenképpen el kell mondanom, mert nem tudom, hogy hogy lesz megoldva az sem, 
hogy nekem, mint a Helyi Választási Iroda vezetőjének meg kell bízni a Helyi Választási Bizottság 
tagjait megbízási szerződéssel, jogszabályban rögzített díjazással, tiszteletdíjjal, tehát azt kötelező 
kifizetni. Nem lehet tőle eltérni, nem lehet ingyen csinálni. Ennek a fedezete sincs meg jelen 
pillanatban. Én javaslom, hogy ne gondolkozzunk jelen pillanatban egyéb célú kiadásokban, mert nem 
lesz rá fedezet, elveszíti az önkormányzat a fizetőképességét, a szállítói tartozások sorban fognak állni, 
és gyakorlatilag fizetésképtelen helyzet fog kialakulni.  
A zárszámadási rendeletnek a megalkotása kötelező.  
 
Ambrusics Tibor Aljegyző Úr: Még itt arra is gondolni kell, hogy jelentkezhetnek olyan kiadások, 
amelyek nem betervezettek: különféle bírósági eljárások ügyvédi költségei, amik nem olcsók. Tehát ezt 
is be kell tervezni a költségvetésbe.  
 
Vártás József Jegyző Úr: A Képviselő-testület tájékoztatása céljából még azt szeretném elmondani, 
hogy az önkormányzattal szemben munkaügyi pert kezdeményeztek négy munkavállaló, négy korábbi 
közfoglalkoztatott. A tárgyalás kitűzésre került. Mi folytattunk ebben egy előzetes egyeztetést 
Aljegyző Úrral illetve Polgármester Úrral. Természetesen itt elengedhetetlen a jogi képviselő 
bevonása. Meglátjuk, hogy a per kimenetele mi lesz. Összességében 3 millió 2-3 százezer forint a 
pertárgy értéke, úgyhogy én remélem, hogy ez a per úgy fog véget érni, hogy ezt az összeget nem kell 
kifizetni. Már csak azért sem, mert akkor az önkormányzat ténylegesen is fizetésképtelen helyzetbe 
kerül.  
 
Kristóf Piroska Alpolgármester Asszony: Én úgy gondolom, hogy ebben nem a Képviselő-testület a 
hibás.  
 
Vártás József Jegyző Úr: Én úgy gondolom, hogy nem is ezt mondtam. Tájékoztattam a Képviselő-
testületet, hogy az önkormányzat ellen munkaügyi per van folyamatban.  
 
Kristóf Piroska Alpolgármester Asszony: Az biztos, hogy rosszul esett nekünk is, nem is akármilyen 
rosszul, mert képzelje el, hogy valaki a gyerekével, akit egyedül nevel, és semmiből, indok nélkül 
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leszámoltatják. Azért gondoljunk bele, 39.000,- Ft-ból élni. Nem is tudom, hogy a Polgármester Úr, 
hogy gondolta ezt, hogy a jó dolgozókat elküldte.  
 
Vártás József Jegyző Úr: A bíróságnak az a feladata, hogy jogilag tisztázza ezt az esetet. Én igazából 
azt sajnálom, hogy ez a helyzet kialakult. Itt érdekek állnak egymással szemben, ezt tisztán látszik. Ez 
vezetett az időközi választáshoz is.  
 
Oláh Lajos Polgármester Úr: Itt nem a polgármesterről van szó, itt az a baj, hogy Lajos. Tehát a 
testületi dolgok nem arról szólnak, hogy a saját érdekemet védjem, aztán a falu érdekében nem teszek 
semmit.  
 
Kristóf Piroska Alpolgármester Asszony: 14 éve vagyok képviselő.  
 
Oláh Lajos Polgármester Úr: Elég baj az.  
 
Vártás József Jegyző Úr: Megkérem, hogy ne menjünk személyeskedésbe.  
 
Kristóf Piroska Alpolgármester Asszony: Azt szeretném még elmondani, hogy kérelmet nyújtottunk 
be. Az unokám kétszer volt kórházban. Kértünk segítséget és azt mondta nekem, hogy felállt a 
Testület. Úgyhogy nem adott a gyerekemnek semmit, pedig nagyon ráférne a lányomra, a mai napig 
fizetést nem kap.  
 
Ambrusics Tibor Aljegyző Úr: Nincs iktatva a kérelem. A Hivatalhoz nem érkezett be.  
 
Kristóf Piroska Alpolgármester Asszony: Nem? Hát köszönjük szépen.  
 
Ambrusics Tibor Aljegyző Úr: Se Jegyző Úrnak, se nekem nem érkezett be kérelem.  
 
Vártás József Jegyző Úr: Szerintem itt zárjuk le a vitát. Kérem, hogy amennyiben a napirendi 
ponthoz nincs kérdés, Polgármester Úr szavaztasson.  
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra 
bocsátja, javasolja az elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 4 fő 
képviselő döntéshozatalban való részvételével – elfogadta, majd meghozta a következő rendeletet: 
 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
6/2016. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 
 

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

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

a) 73.777 ezer Ft költségvetési bevétellel, 
b) 70.340 ezer Ft költségvetési kiadással,  
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c) finanszírozási célú kiadásait 313 ezer Ft-tal, 
d) finanszírozási célú bevételeit 6.573 ezer Ft-tal 

hagyja jóvá. 

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

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

 
4.§ A képviselő-testület az éves létszámkeretet, a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 4. 

melléklet szerint fogadja el. 

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

6.§ Felújítási kiadások feladatonkénti részletezését a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 
7.§ Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a 5-6. mellékletek szerint hagyja jóvá a képviselő-
testület. 

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

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

10.§ Pénzeszköz változását a 11. melléklet tartalmazza. 

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

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

13.§ Szakácsi Község Önkormányzat eredménykimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 

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

Vártás József        Oláh Lajos 
     jegyző  polgármester 
 
 
 

 
 
Kihirdetési záradék 
 
Kihirdetve Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 
7/2013.(VII.8.) önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdése szerint, az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szakácsi Ideiglenes Kirendeltség hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. május 31. 
napján. 
 
 
Szakácsi, 2016. május 31. 
                                                                                                      Vártás József 
                                                                                                            jegyző 
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1. melléklet a 6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez 
 

Szakácsi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege  2/1 oldal 

 B E V É T E L E K    
ezer Ft-

ban 

Cím Bevételi jogcímek 
Előirányzat 

Teljesítés % Eredeti Módosított 

1. I. Működési c. tám. államh.-on belülről 14 315 70 048 70 048 100 

1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 6 059 6 059 6 059 100 

1.2   Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. 0 0 0   

1.3.1   Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. 4 114 4 115 4 115 100 

1.3.2   Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 1 123 1 894 1 894 100 

1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 0 1 200 1 200 100 

1.5   Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. 0 12 441 12 441 100 

1.6   Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről 3 019 44 339 44 339 100 
2. II. Közhatalmi bevételek 1 700 1 704 379 22 
2.1   Vagyoni típusú adók 0 4 4 100 

2.2   Iparűzési adó 1 500 1 500 98 7 

2.3   Gépjárműadó 100 100 182 182 

2.4   Talajterhelési díj 0 0 0   

2.5   Egyéb közhatalmi bevételek 100 100 95 95 
3. III. Működési bevételek 0 356 355 100 

3.1   Készletértékesítés ellenértéke  0 117 117 100 

3.2   Szolgáltatások ellenértéke 0 64 64 100 

3.3   Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 64 64 100 

3.4   Tulajdonosi bevételek 0 103 103 100 

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 8 7 88 

3.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0   

3.10   Egyéb működési bevételek 0 0 0   
4. IV. Felhalmozási bevételek 0 2 994 2 994 100 

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

4.3   Kiszámlázott ÁFA 0 0 0   
4.4   ÁFA visszatérítése 0 0 0   
4.5   Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 0 2 994 2 994 100 

5. V. Átvett pénzeszközök 0 1 1 100 

5.1   Működési célú átvett pénzeszközök 0 1 1 100 

5.2   Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0   

  KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 015 75 103 73 777 98 

6. VI. Finanszírozási bevételek 1 957 6 093 6 573 108 

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 1 957 6 093 6 573 108 

6.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 28 28 100 

6.1.2   Maradvány igénybevétele 1 957 6 065 6 065 100 

6.1.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0   

6.1.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0   

6.1.5   Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 480   

6.2  Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 0 0 0   
6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről 0 0 0   

6.2.2   Maradvány igénybevétele 0 0 0   

6.2.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0   
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6.2.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0   
  BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 972 81 196 80 350 99 

 
 

 
 

Szakácsi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege  2/2 oldal 

 K I A D Á S O K    
ezer Ft-

ban 

Cím Kiadási jogcímek 
Előirányzat 

Teljesítés % Eredeti Módosított 

7. I. Működési költségvetés kiadásai 17 972 67 132 56 749 85 
7.1   Személyi juttatások 7 649 39 259 34 481 88 

7.2   Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó 1 654 5 921 5 174 87 
7.3   Dologi kiadások 4 032 10 310 9 508 92 

7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 737 6 381 5 313 83 
7.5   Egyéb működési célú kiadások 1 900 5 261 2 273 43 

7.5.1   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre 1 900 1 900 1 853 98 

7.5.2   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre 0 341 341 100 
7.5.3   Tartalékok 0 2 941 0   

7.5.4   Elvonások és befizetések 0 79 79 100 

8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 0 13 751 13 591 99 
8.1   Beruházások 0 3 345 3 268 98 
8.2   Felújítások 0 187 104 56 
8.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 10 219 10 219 100 

8.3.1   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre 0 10 219 10 219 100 
8.3.2   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 0 0 0   

8.3.3   Fejlesztési céltartalék 0 0 0   
8.3.4   Felhalmozási célú ÁFA befizetése 0 0 0   

  KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 17 972 80 883 70 340 87 

9. III. Finanszírozási kiadások 0 313 313 100 
9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 313 313 100 

9.1.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre 0 28 28 100 
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 0 285 285 100 
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   

  KIADÁSOK ÖSSZESEN 17 972 81 196 70 653 87 
  Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 1 33 31 94 
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2. melléklet a 6./2016. (V.31.) önkormányzati 

rendelethez 
         ezer Ft-ban 

KIADÁS 
Előirányzat 

Teljesítés % 
Kiadási jogcímek Előirányzat 

Teljesítés % Eredeti Módosított Eredeti Módosított 
1. 16 015 72 006 70 680 98 Költségvetési kiadások összesen 17 972 67 132 56 749 85 
2. 14 315 70 048 70 048 100 Személyi juttatás 7 649 39 259 34 481 88 
3. 1 700 1 704 379 22 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó 1 654 5 921 5 174 87 
4. 0 253 252 100 Dologi kiadások 4 032 10 310 9 508 92 
5. 0 1 1 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 737 6 381 5 313 83 
6.         Egyéb működési célú kiadások 1 900 5 261 2 273 43 
8.                   
9. 1 957 6 093 6 573 108 Finanszírozási c. pénzügyi műveletek összesen 0 313 313 100 
10. 0 28 28 100 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre   28 28 100 
11. 1 957 6 065 6 065 100 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása         
12.         Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai         
13.         Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 285 285 100 
14. 0 0 480             
15.                   

17 972 78 099 77 253 99 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 17 972 67 445 57 062 85 
                 

         
3. melléklet a 6/2016. (V.31.) önkormányzati 

rendelethez 
                 

Előirányzat 
Teljesítés % 

Kiadási jogcímek Előirányzat 
Teljesítés % Eredeti Módosított Eredeti Módosított 

1. 0 3 097 3 097 100 Költségvetési kiadások összesen 0 13 751 13 591 99 
2.         Beruházások 0 3 345 3 268 98 
3.         Felújítások   187 104 56 
5.         Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 10 219 10 219 100 
6. 0 2 994 2 994 100           
7.                   
8. 0 103 103 100           
9.                   
10. 0 0 0   Finanszírozási c. pénzügyi műveletek összesen 0 0 0   
11.         Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         
12.         Központi, irányító szervi támogatás folyósítása         
13.         Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai         
14.                   
15.                   

0 3 097 3 097 100 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 13 751 13 591 99 
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4. melléklet a 6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez 

 
 
             
             
             
Önkormányzat engedélyezett létszáma            
             
             

Költségvetési szerv 
Engedélyezett létszám (fő)         

Előirányzat 
Teljesítés % 

        
Eredeti Módosított         

Önkormányzat 2 2 2 100         

Összesen 2 2 2 100         
             
             
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma            
             

Költségvetési szerv 

Engedélyezett létszám (fő) 
4 órás 6 órás 8 órás 

Előirányzat 
Teljesítés % 

Előirányzat 
Teljesítés % 

Előirányzat 
Teljesítés % Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 

Önkormányzat 0 0 0   0 0 0   1 33 31 94 

Összesen 0 0 0   0 0 0   1 33 31 94 
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5. melléklet a 6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

KIMUTATÁS 
Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről 

      
     ezer Ft-ban 

Sor- 
szám Bevételi jogcímek 

Előirányzat 

Teljesítés % Eredeti Módosított 

1. Helyi adók 1 500 1 504 102 7 

2. 
Osztalékok, koncessziós díjak, 
hozam 0 103 103 100 

3. Díjak, pótlékok, birságok 100 100 95 95 

4. 

Tárgyi eszközök, immateriális 
javak, vagyoni értékű jog 
értékesítése, vagyonhasznosításból 
származó bevétel         

5. 
Részvények, részesedések 
értékesítése         

6. 

Vállalatértékesítésből, 
privatizációs bevételből származó 
bevételek         

7. 
Kezességvállalással kapcsolatos 
megtérülés         

Saját bevételek összesen 1 600 1 707 300 18 
      
      
      

     

 
 
6. melléklet a 6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez 
 

      
      
      

Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 
     ezer Ft-ban 

Sor- 
szám Megnevezés 

Előirányzat 

Teljesítés % Eredeti Módosított 

1. Hitel 0 0 0   

Összes kötelezettség 0 0 0   
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7. melléklet a 6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

Önkormányzat által folyósított ellátások        

          
ezer Ft-

ban 

Ellátási forma megnevezése Előirányzat 

Teljesítés % Eredeti Módosított 

Rendszeres szociális segély Szt. 37.§ (1) bek. a)-d) pont 138 72 72 100 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásSzt.35.§(1) bek. 809 1 236 1 236 100 

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(2) és (5) bek. 391 652 499 77 

Települési támogatás 1 399 1 275 360 28 

Óvodáztatási támogatás 0 60 60 100 

Önkormányzati segély Szt. 45.§ 0 60 60 100 

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi 
ellátások összesen 2 737 3 355 2 287 68 

Nyári gyemekétkeztetés 0 965 965 100 

Szociális célú tüzelőanyag  0 1 221 1 221 100 

Köztemetés Szt.48.§ 0 80 80 100 
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (rendszeres 
gyermekvédelmi utalvány)  0 760 760 100 

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen 0 3 026 3 026 100 
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi 
ellátások összesen 2 737 6 381 5 313 83 
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8. melléklet a 6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

Tájékoztató tábla 
az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól 

                  
                 3/1 oldal 

 BEVÉTELEK                 
ezer Ft-

ban 

Cím Bevételi jogcímek 
Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összes bevétel 

előirányzat 

telj. % 

előirányzat 

telj. % 

előirányzat 

telj. % 

előirányzat 

telj. % eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. 

1. I. Működési c. támog. államháztartáson belülről 64 735 70 048 70 048 100 0 0 0   0 0 0   64 735 70 048 
70 

048 100 

1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. 6 059 6 059 6 059 100 0 0 0   0 0 0   6 059 6 059 6 059 100 

1.2   Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog. 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   

1.3.1   Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám. 4 114 4 115 4 115 100 0 0 0   0 0 0   4 114 4 115 4 115 100 

1.3.2   Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 1 894 1 894 1 894 100 0 0 0   0 0 0   1 894 1 894 1 894 100 

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. 12 441 12 441 12 441 100 0 0 0   0 0 0   12 441 12 441 
12 

441 100 

1.6   Egyéb műk.célú tám. bev. államháztartáson belülről 39 027 44 339 44 339 100 0 0 0   0 0 0   39 027 44 339 
44 

339 100 

2. II. Közhatalmi bevételek 1 700 1 704 379 22 0 0 0   0 0 0   1 700 1 704 379 22 
2.1   Vagyoni típusú adók 4 4 4 100 0 0 0   0 0 0   4 4 4 100 

2.2   Iparűzési adó 1 496 1 500 98 7 0 0 0   0 0 0   1 496 1 500 98 7 

2.3   Gépjárműadó 100 100 182 182 0 0 0   0 0 0   100 100 182 182 

2.4   Talajterhelési díj 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   

2.5   Egyéb közhatalmi bevételek 100 100 95 95 0 0 0   0 0 0   100 100 95 95 

3. III. Működési bevételek 80 356 355 100 0 0 0   0 0 0   80 356 355 100 
3.1   Készletértékesítés ellenértéke  17 117 117 100 0 0 0   0 0 0   17 117 117 100 

3.2   Szolgáltatások ellenértéke 0 64 64 100 0 0 0   0 0 0   0 64 64 100 
3.3   Közvetített szolgáltatások ellenértéke 63 64 64 100 0 0 0   0 0 0   63 64 64 100 
3.4   Tulajdonosi bevételek 0 103 103 100 0 0 0   0 0 0   0 103 103 100 

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   
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                 3/2oldal 
                                  

Cím Bevételi jogcímek 
Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összes bevétel 

előirányzat 

telj. % 

előirányzat 

telj. % 

előirányzat 

telj. % 

előirányzat 

telj. % eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. 

4. IV. Felhalmozási bevételek 2 994 2 994 2 994 100 0 0 0   0 0 0   2 994 2 994 2 994 100 
4.1   Ingatlanok értékesítése 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   
4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   

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 2 994 2 994 2 994 100 0 0 0   0 0 0   2 994 2 994 2 994 100 
5. V. Átvett pénzeszközök 1 1 1 100 0 0 0   0 0 0   1 1 1 100 
5.1   Működési célú átvett pénzeszközök 1 1 1 100 0 0 0   0 0 0   1 1 1 100 

5.2   Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   

  KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 69 510 75 103 73 777 98 0 0 0   0 0 0   69 510 75 103 73 777 98 

6. VI. Finanszírozási bevételek 6 093 6 093 6 573 108 0 0 0   0 0 0   6 093 6 093 6 573 108 
6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 6 093 6 093 6 573 108 0 0 0   0 0 0   6 093 6 093 6 573 108 

6.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 28 28 28 100 0 0 0   0 0 0   28 28 28 100 

6.1.2   Maradvány igénybevétele 6 065 6 065 6 065 100 0 0 0   0 0 0   6 065 6 065 6 065 100 
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 finanszírozási bevételei 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   
6.1.5   Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 480   0 0 0   0 0 0   0 0 480   

6.2  Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   
6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   
6.2.2   Maradvány igénybevétele 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   

6.2.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   
6.2.4   Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   

  BEVÉTELEK ÖSSZESEN 75 603 81 196 80 350 99 0 0 0   0 0 0   75 603 81 196 80 350 99 
 
 

3.7   ÁFA visszatérítése 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   

3.8   Kamatbevételek 0 8 7 88 0 0 0   0 0 0   0 8 7 88 
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   
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                 3/3oldal 
 KIADÁSOK                  

Cím Kiadási jogcímek 
Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összes kiadás 

előirányzat 

telj. % 

előirányzat 

telj. % 

előirányzat 

telj. % 

előirányzat 

telj. % eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. 
7. I. Működési költségvetés kiadásai 61 850 67 132 56 749 85 0 0 0   0 0 0   61 850 67 132 56 749 85 
7.1   Személyi juttatások 35 248 39 259 34 481 88 0 0 0   0 0 0   35 248 39 259 34 481 88 
7.2   Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó 5 380 5 921 5 174 87 0 0 0   0 0 0   5 380 5 921 5 174 87 
7.3   Dologi kiadások 10 463 10 310 9 508 92 0 0 0   0 0 0   10 463 10 310 9 508 92 

7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 588 6 381 5 313 83 0 0 0   0 0 0   5 588 6 381 5 313 83 
7.5   Egyéb működési célú kiadások 5 171 5 261 2 273 43 0 0 0   0 0 0   5 171 5 261 2 273 43 

7.5.1   Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre 1 900 1 900 1 853 98 0 0 0   0 0 0   1 900 1 900 1 853 98 
7.5.2   Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre 425 341 341 100 0 0 0   0 0 0   425 341 341 100 
7.5.3   Tartalékok 2 846 2 941 0   0 0 0   0 0 0   2 846 2 941 0   

7.5.4   Elvonások és befizetések 0 79 79 100 0 0 0   0 0 0   0 79 79 100 

8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 13 440 13 751 13 591 99 0 0 0   0 0 0   13 440 13 751 13 591 99 
8.1   Beruházások 3 221 3 345 3 268 98 0 0 0   0 0 0   3 221 3 345 3 268 98 
8.2   Felújítások 0 187 104 56 0 0 0   0 0 0   0 187 104 56 

8.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 219 10 219 10 219 100 0 0 0   0 0 0   10 219 10 219 10 219 100 
8.3.1   Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre 10 219 10 219 10 219 100 0 0 0   0 0 0   10 219 10 219 10 219 100 
8.3.2   Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   

8.3.3   Fejlesztési céltartalék 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   
8.3.4   Felhalmozási célú ÁFA befizetése 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   

  KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 75 290 80 883 70 340 87 0 0 0   0 0 0   75 290 80 883 70 340 87 
9. III. Finanszírozási kiadások 313 313 313 100 0 0 0   0 0 0   313 313 313 100 
9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 313 313 313 100 0 0 0   0 0 0   313 313 313 100 

9.1.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 28 28 28 100 0 0 0   0 0 0   28 28 28 100 
9.1.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   

9.1.3   Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   
9.1.4  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 285 285 285 100 0 0 0   0 0 0   285 285 285 100 

9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   
9.2.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   
9.2.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   

9.2.3   Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   

  KIADÁSOK ÖSSZESEN 75 603 81 196 70 653 87 0 0 0   0 0 0   75 603 81 196 70 653 87 
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9. melléklet a 6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti 
részletezése    

    ezer Ft-ban 

Beruházási feladatok Előirányzat 

Teljesítés % Eredeti Módosított 
Közfoglalkoztatás keretében vásárolt tárgyi 
eszközök 0 3 321 3 244 98 
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefonkészülék 
vásárlás) 0 24 24 100 

Beruházási kiadások összesen 0 3 345 3 268 98 
     
     
     
     
     

 
10. melléklet a 6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése    
     

    
ezer Ft-

ban 

Felújítási feladatok Előirányzat 
Teljesítés % Eredeti Módosított 

Altaji tűzcsap csere 0 187 103 55 
          
Felújítási kiadások összesen 0 187 103 55 
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11. melléklet a 6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez 

 

KIMUTATÁS 
   
   
   

Szakácsi Község Önkormányzatának 
   

2015. évi pénzeszköz változásának levezetéséről 
   

 
   
  ezer Ft-ban 

Sor. Megnevezés Összege (e Ft) 
szám   

1. Pénzkészlet 2015. január 1-jén 4 099 
 ebből:  

2. - Bankszámlák egyenlege 3 899 
3. - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 200 
   

4. Záró pénzkészlet egyenlege 2015. december 31-én 6 890 
 ebből:  

5. - Bankszámlák egyenlege 6 730 
6. - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 160 
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12. melléklet a 6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez 
 

 
 

Szakácsi Község Önkormányzatának 
vagyonmérlege 2015. december 31-én 

        
        

       
adatok ezer Ft-

ban 

Eszközök 

Állományi érték 

Források 

Állományi érték 
Előző 
év Tárgyév % 

Előző 
év Tárgyév % 

A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök       G.) Saját tőke       

I.   Immeteriális javak 72 38 53 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 
225 
179 225 179 100 

II.  Tárgyi eszközök 
183 
961 

179 
361 97 II. Nemzeti vagyon változásai 0 0   

III. Befektetett pénzügyi eszk. 10 10 100 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 11 249 11 249 100 
IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk. 0 0   IV. Felhalmozott eredmény -51 625 -54 637 106 
        V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0   

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz. 
184 
043 179 409 97 VI. Mérleg szerinti eredmény -3 012 -4 329 144 

                

B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök       Saját tőke összesen 
181 
791 177 462 98 

I.   Készletek 0 424           
II.  Értékpapírok 0 0   H.) Kötelezettségek 313 583 186 
                
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz. 0 424   I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 0   
                
C.) Pénzeszközök 4 099 6 890 168 J.) Passzív időbeli elhatárolások 9 286 11 846 128 
                
D.) Követelések 1 296 608 47         
                
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 1 952 2 560 131         
                
F.) Aktív időbeli elhatárolások 0 0           
                

Eszközök összesen 
191 
390 189 891 99 Források összesen 

191 
390 189 891 99 
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13. melléklet a 6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Szakácsi Község Önkormányzatának 
2015. évi 

vagyonkimutatása 
    2/1 oldal 
    ezer Ft-ban 

ESZKÖZÖK Sor Előző év Tárgyév Változás 
szám állományi érték %-a 

1 2 3 4 5 

I. Immateriális javak 1 72 38 53 
1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 173 096 169 414 98 

2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek 3 10 865 9 365 86 
3.) Tenyészállatok 4 0 582   
4.) Beruházások, felújítások 5       

5.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6       

II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6) 7 183 961 179 361 97 
1.) Tartós részesedések 8 10 10 100 
2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 9       
3.) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 10       

III. Befektetett pénzügyi eszközök (8+9+10) 11 10 10 100 
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 12 0 0   
A./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 
ESZKÖZÖK (1+7+11+12) 13 184 043 179 409 97 
I. Készletek 14 0 424   

II. Értékpapírok 15 0 0   
B./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
FORGÓESZKÖZÖK  (14+15) 16 0 424   
I. Hosszú lejáratú betétek 17       
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 18 200 160 80 
III. Forintszámlák 19 3 899 6 730 173 

IV. Devizaszámlák 20       
V. Idegen pénzeszközök 21       

C./ PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20+21) 22 4 099 6 890 168 
I. Költségvetési évben esedékes követelések 23 1 282 341 27 
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 24       

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 25 14 267 1907 

D./ KÖVETELÉSEK (23+24+25) 26 1 296 608 47 
E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI 
ELSZÁMOLÁSOK 27 1 952 2 560 131 
F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 28       
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+22+26+27+28) 29 191 390 189 891 99 
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    2/2 oldal 
    ezer Ft-ban 

FORRÁSOK Sor Előző év Tárgyév Változás 

szám állományi érték %-a 
1 2 3 4 5 

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 30 225 179 225 179 100 

II. Nemzeti vagyon változásai 31       
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 32 11 249 11 249 100 

IV. Felhalmozott eredmény 33 -51 625 -54 637 106 
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 34       
VI. Mérleg szerinti eredmény 35 -3 012 -4 329 144 

G./ SAJÁT TŐKE (30+31+32+33+34+35) 36 181 791 177 462 98 
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 37 28 83 296 
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 38 285 480 168 

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 39 0 20   

H./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (37+38+39) 40 313 583 186 

I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL 
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 41       

J./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK  42 9 286 11 846 128 
FORRÁSOK ÖSSZESEN (36+40+41+42) 43 191 390 189 891 99 
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14. melléklet a 6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Szakácsi Község Önkormányzatának 
Maradvány kimutatása 

2015. 

  
adatok ezer Ft-

ban 

Sorsz. Megnevezés Összeg 
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei 73 777 
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 70 340 
3. I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) 3 437 
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 6 573 
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 313 
6. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) 6 260 
7. A/ Alaptevékenység maradványa (3+6) 9 697 
8. Vállalkozási tevékenység bevételei 0 
9. Vállalkozási tevékenység kiadásai 0 
10. III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) 0 
11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 
12. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 
13. IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) 0 
14. B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) 0 
15. C/ Összes maradvány (7+14) 9 697 
16. D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 
17. E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16) 9 697 
18. F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) 0 
19. G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18) 0 
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15. melléklet a 6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez 

 

Szakácsi Község Önkormányzatának 2015. évi eredménykimutatása 

  adatok ezer Ft-ban 

Sorsz. Megnevezés Tárgyi időszak 
1. I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 495 
2. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 
3. III. Egyéb eredményszemléletű bevételek 70 809 
4. IV. Anyagjellegű ráfordítások 7 354 
5. V. Személyi jellegű ráfordítások 42 215 
6. VI. Értékcsökkenési leírás 7 458 
7. VII. Egyéb ráfordítások 11 373 
8. A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7) 2 904 
9. VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 0 
10. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 7 
11. B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10) -7 
12. C./ SZOKÁSOS EREDMÉNY (8+11) 2 897 
13. X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek 2 994 
14. XI. Rendkívüli ráfordítások 10 220 
15. D./ RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (13-14) -7 226 
16. E./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+15) -4 329 
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Vártás József Jegyző Úr: Szeretném tájékoztatni a Testületet, hogy a tegnapi napon kellett  

megállapítani a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma alapján az 

ajánláshoz szükséges számot. Gyakorlatilag mindenki indulhat, ha azt vesszük. A 

képviselőjelöltséghez 2 ajánlás kell, a polgármesterjelöltséghez pedig 4, 6.-ától lehet ezeket 

benyújtani. A nyomtatványokat elkészítjük. Kiküldöm majd Szakácsiba is. Egy kérdésem 

lenne: a Nemzeti Választási Irodától megkapták-e az értesítőket a szakácsi lakosok? 28-án 

kellett postázni, központilag postázzák.  

 

Guba Natasa képviselő elmondja, hogy még nem kapták meg az értesítőket.  

 

Vártás József Jegyző Úr: Még annyit ehhez szeretnék elmondani, hogy hosszas 

egyeztetések vannak, a választópolgárok száma eléggé felduzzadt Szakácsiban, jelenleg 108. 

De úgy látjuk, hogy kialakul az a szakmai egyetértés és álláspont, hogy az első fokon eljáró 

okmányiroda szerinti járáshivatal az, aki felül tudja a bejelentkezéseket vizsgálni és a 

tényállás tisztázása keretében helyszíni szemléket tart majd. Így a visszaéléseket törölni lehet 

majd. Én nagyon remélem, hogy ez minél hamarabb megtörténik. A tényállás tisztázása 

érdekében tanúkat hallgathatnak meg, iratokat kérhetnek be, ahhoz, hogy tisztázzák, az illető 

ott lakott-e.  

 

Kristóf Piroska Alpolgármester Asszony: A Polgármester Úr által beadott kérelemmel 

kapcsolatban lenne kérdésem.  

 

Ambrusics Tibor Aljegyző Úr: Polgármester Úr beadott egy kérelmet, mely szerint 

2016.06.11-én Tigris napot kíván szervezni a hagyományoknak megfelelően, amin Szakácsi 

település lakosai vehetnének részt. Tigris nap, élő zenekar, gyermek vetélkedők, foci, virsli 

és kolbász osztás, sztárvendég, tűzijáték. Polgármester Úr erre 700.000,- Ft-ot kér. Szász 

Attiláné, Pénzügyi Osztályvezető Asszony véleményét írásban megkértem, aki a következőt 

mondja: „Szakácsi Község Önkormányzat pénzügyi helyzetét megvizsgálva a rendezvény 

megszervezéséhez nem áll rendelkezésre a felhasználni kívánt 700.000,- Ft. Mint Ön is 

tudja, az Önkormányzatnak saját bevétele nincs. Az állami támogatásokat a Magyar 

Államkincstár nettó finanszírozás keretében, havi egyenlő részletben utalja az Önkormányzat 

számára. A támogatási bevételek közül a települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és 

közművelődés tárgyú támogatására kapott összegből tudna a rendezvényre fedezetet 

biztosítani. Ezen a címen 2016 évben 432.000,- Ft került leutalásra, melyből beszerzésre 

került egy laptop és egy nyomtató 192.000,- Ft összegben, és kifizetésre került 35.000,- Ft 

áramdíj. A rendezvény megszervezéséhez rendelkezésre áll 205.000,- Ft.” 
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Kristóf Piroska Alpolgármester Asszony: A Testület ebbe biztosan nem egyezik bele, 

legalábbis én nem. Már volt ilyen rendezvény tavaly, amin a fele falu nem vett részt.  

 

Oláh Lajos Polgármester Úr: Miért? Mert zártkörű volt?  

 

Ambrusics Tibor Aljegyző Úr: Még a segéllyel kapcsolatban hagy mondjam már el, hogy 

van a rendkívüli települési támogatás, ami maximum 20.000,- Ft, a települési támogatás 

20.000,- Ft, de az egy összegben 6.000,- Ft. Mind a kettő polgármesteri hatáskör, tehát nem 

kell a testületnek tárgyalnia, de a kérelmet be kell nyújtani hozzá.  

Itt szeretném még elmondani, hogy Kristóf Piroska tegnap azt kérte, hogy hagy kapja már 

meg a közcélú, közhasznú foglalkoztatottak névsorát, tudniillik olyan feltevése van, hogy 

olyanok is fel vannak véve, akik soha nem dolgoztak Szakácsiban.   

 

Vártás József Jegyző Úr: Én azt javaslom, hogy ezt testületi ülést követően, ha van ilyen 

listánk, akkor Alpolgármester Asszony mondja a neveket, Aljegyző Úr pedig el tudja 

mondani, hogy szerepel vagy nem szerepel, és azt, hogy hányan vannak a listán. Ezt így 

tudjuk rendezni.  

 

Oláh Lajos Polgármester Úr: Tisztázzuk már akkor le, felolvassuk úgyis a névsort, mert 

tudomásom szerint egy az egyben a munkáltató az csak a polgármester. Kimentek olyan 

adatok Kristóf Piroska Alpolgármester Asszony illetve Guba Natasa felé, mint például 

szabadságoltatás, többször kikérték a jelenléti ívet, amihez a munkáltatón kívül nem lett 

volna hozzá joguk.  

 

Ambrusics Tibor Aljegyző Úr: Kitől kérték ki? Én semmit nem adtam ki.  

 

Oláh Lajos Polgármester Úr: Lentről. 

 

Vártás József Jegyző Úr: Ezt hangsúlyoznám, hogy nem került kiadásra. Én egy alkalomra 

emlékszek, amikor testületi ülésen a jelenléti ív előkerült, Polgármester Úr mutatta meg.  

 

Ambrusics Tibor Aljegyző Úr: Én a listát ma kértem ki, de senki nem látta még.  

 

Vártás József Jegyző Úr: Jelenlétit nem fogunk kiadni, de azt már tisztáznunk kell, ha már 

így belecsöppentünk, akkor mondjuk el, hogy – tekintettel arra, hogy ez is önkormányzatot 

érintő ügy – a Kincstár jelzése alapján derült fény arra, hogy volt egy személy, aki két helyen 
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is közfoglalkoztatásban állt. Ennek az ügyében ugyanúgy megy az eljárás a NAV előtt. 

Meglátjuk, hogy annak mi lesz a vége. Tehát ilyen célból természetesen tudjuk egyeztetni, 

de nem adjuk ki a listát. Önök mondják az adott személy nevét, mi pedig mondjuk, hogy 

igen vagy nem szerepel-e a listán.  

 
 
Polgármester - mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el – megköszönte a Képviselő-testület 
megjelenését és a rendkívüli, nyílt ülést bezárta. 
 

 
 
 
 

K.m.f. 
   
 

Vártás József                                                                            Oláh Lajos 
      jegyző                                                                                   polgármester 

                       megbízásából: 
 
 
 

                    Ambrusics Tibor 
                           aljegyző 
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