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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2017. november 30. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szakácsi Kirendeltségén (3786 Szakácsi, Petőfi út 2.) megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének 

 
 
 

a./ Tárgysorozata 
 

b./ Jegyzőkönyve 
 

             c./ Határozata   
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 

1. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 
 
2. A településfejlesztési és településrendezési eszközök, valamint a 

településkép védelmével kapcsolatos dokumentumok készítése 
során alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól.  

 
3. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési 

munkatervének jóváhagyásáról   
 

4. Mikulás napi ajándékozás a szociálisan rászorult gyermekek 
részére 

 
5. Szakácsi Község Önkormányzat és a Hudiagro 2001 Kft. között 

peren   kívüli egyezség kezdeményezése 
 

 
S z a k á c s i, 2017. november 30. 
 
 
 
 
        Ambrusics Tibor  
              aljegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 
30. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi 
Kirendeltségén (3786 Szakácsi, Petőfi út 2.) megtartott rendkívüli nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: Oláh Lajos polgármester  
     Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester  
     Molnár Andrásné képviselő 
     Indre Karolina képviselő 
 
 Igazolatlanul távol: Gáspár Krisztián képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  Ambrusics Tibor aljegyző 
          
Oláh Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 
4 fő jelen van. 
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

1. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 
 

2. A településfejlesztési és településrendezési eszközök, valamint a 
településkép védelmével kapcsolatos dokumentumok készítése során 
alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól.  

 
3. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési 

munkatervének jóváhagyásáról   
 
Javasolja napirendre felvenni a „Mikulás napi ajándékozás a szociálisan rászorult 
gyermekek részére” című előterjesztést, valamint a „Szakácsi Község Önkormányzat és 
a Hudiagro 2001 Kft. között peren kívüli egyezség kezdeményezése” című előterjesztést. 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával kapcsolatban a Képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Oláh Lajos polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását a módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait a módosítással együtt - 4 fő 
képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
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1. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 
 

2. A településfejlesztési és településrendezési eszközök, valamint a településkép 
védelmével kapcsolatos dokumentumok készítése során alkalmazandó 
partnerségi egyeztetés szabályairól.  

 
3. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének 

jóváhagyásáról   
 

4. Mikulás napi ajándékozás a szociálisan rászorult gyermekek részére 
 

5. Szakácsi Község Önkormányzat és a Hudiagro 2001 Kft. között peren kívüli 
egyezség kezdeményezése 

 
 
Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző a rendeletalkotással kapcsolatban elmondja, hogy az 
Országgyűlés által 2017. szeptember 19-én elfogadott törvényjavaslat módosította a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt, amely alapján a Településképi 
Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet elfogadásának határideje 2017. október 
1-ről 2017. december 31-re módosult. A törvénymódosítás értelmében a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a településkép védelméről szóló 
törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
104/2017. (IV.28.) Korm. rendelettel összhangban a településkép védelméről szóló 
törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzatnak a 
településképi rendelet megalkotásáig módosítania kell vagy meg kell alkotnia: 
 

- a reklámok, reklámhordozók (és cégérek) elhelyezésének, alkalmazásának 
követelményeiről, feltételeiről és tilalmairól szóló önkormányzati rendeletet, és 

- a reklámok, reklámhordozók (és cégérek) elhelyezésére vonatkozóan a 
településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet. 
 

A rendeletalkotás célja, hogy a Képviselő-testület a településkép védelme érdekében 
meghatározza a reklám elhelyezésre vonatkozó helyi szabályokat és az ehhez kötődő 
települési bejelentési eljárás szabályait. 
 
Oláh Lajos polgármester a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét: 
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SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2017.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 
 
 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 

 
1.§ (1) E rendelet célja Szakácsi Község településképének védelme érdekében a 

település területén elhelyezhető reklámhordozók számának, formai és 
technológiai feltételeinek, valamint elhelyezésük módjának szabályozása. 

(2) E rendelet hatálya Szakácsi Község közigazgatási területén a közterületen, a 
közterületről látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy 
köztulajdonban álló, valamint közforgalmi személyszállítási szolgáltatást 
végző személy tulajdonában álló ingatlanon történő reklám, illetve 
reklámhordozó elhelyezésére terjed ki. 

(3) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) Szakácsi Község 
közigazgatási területén reklámot, plakátot tesz közzé, reklámhordozót 
cégért tart fenn, helyez el, valamint reklámot, plakátot, reklámhordozót, 
cégért kíván elhelyezni, vagy ilyen céllal erre szolgáló felületet alakít ki. 

 
2. Értelmező rendelkezések 

2. § E rendelet alkalmazásában: 
a) cégér: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet 2. § 1b) pontja szerinti épülettartozék; 

b) más célú berendezés: az ülő – és parki pad, a kerékpárállvány, a 
hulladékgyűjtő, a telefonfülke, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé 
nyúló árnyékoló berendezés, korlát és a közterületi illemhely; 

c) reklám: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 3. 
pontjában meghatározott fogalom; 

d) reklámhordozó: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
11/F. § 4. pontjában meghatározott eszköz; 
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e) utcabútor: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. Korm. 
rendelet 1. § 11. pontjában meghatározott fogalom; 

f) információs célú berendezés: önkormányzati hirdetőtábla, önkormányzati 
faliújság, az információs vitrin, az útba igazító hirdetmény, a közérdekű 
molinó; 

g) közérdekű molinó: olyan elsődlegesen a település életének valamely jelentős 
eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó ne merev anyagból 
készült hordó felületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két 
felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely 
építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét; 

h) önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása 
céljából létesített és fenntartott elsődlegesen az önkormányzat testületei, 
szervei, tisztségviselői, tagjai, tevékenységéről a lakosságot tájékoztató 
berendezés, mely az önkormányzat működését szolgáló épületek 
homlokzatán kerül elhelyezésre, és amely a közérdekű tájékoztatási célt 
meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat; 

i) önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása 
céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete 
szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így 
különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos 
információk közzétételére szolgáló közterületen elhelyezett tábla, mely a 
közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is 
szolgálhat; 

j) útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi 
jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési 
szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás. 

 

 
3. Reklámok, reklámhordozók elhelyezésére és alkalmazására 

vonatkozó szabályok 

3. § (1) Közterületen reklám és reklámhordozó – más célú berendezések kivételével 
– kizárólag az utcabútorokon azok felületének legfeljebb 1/3-án helyezhető 
el. 

 
(2) Reklámhordozó, vagy reklámhordozót tartó berendezés utcabútoron utólag 

nem szerelhető fel azokat a reklám közzétételére alkalmas reklámfelülettel 
együtt kell megtervezni és létrehozni. 

 
4. § Közterületről két vagy több oldalról látható reklámhordozó csak két vagy több 

oldali hirdető felülettel kerülhet kialakításra. 
 
5. § Kihelyezett reklámhordozón tartós kivitelben és olvasható mértékben kell 

feltüntetni a tulajdonos nevét (megnevezését és címét) székhelyét. Az 
adatokban bekövetkezett esetleges változásoknak megfelelően a feliratot két 
héten belül módosítani kell. 
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6. § A reklámhordozó akkor tekinthető leszereltnek, ha nem csak a hirdetőfelület, 
hanem annak tartószerkezete is (alapozással együtt) elbontásra kerül, mögöttes 
felület eredeti állapot szerinti helyreállítás. Amennyiben a tartószerkezet vagy 
annak része nem kerül elbontásra, a hirdetési célú berendezést meglévőnek kell 
tekinteni. 

 
7. § Reklámok, reklámberendezések elhelyezése esetében a közterület-használati 

hozzájárulás kiadása a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján 
történhet. 

 
8. § Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő 

közérdekű információ közlésére létesíthető: 
 

a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk; 
 

b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk; 
 

c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel 
kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; 

 

d) idegenforgalmi és közlekedési információk; 
 

e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami 
információk. 

 

4. Cégérek elhelyezésére vonatkozó települési követelmények 

9. § A homlokzatokra merőlegesen elhelyezett cégér oldalanként legfeljebb 0,5 m2 
felülettel és maximum 0,3 m szerkezeti vastagsággal alakítható ki. 

 
5. Településképi bejelentési eljárás 

10. § (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok és 
reklámhordozók elhelyezése tekintetében e rendeletben, valamint a 
településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. 
rendeletben foglalt követelmények érvényesítése érdekében. 

 
(2) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez az 1. 

melléklet szerinti kérelem, valamint a településfejlesztési koncepcióról az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a területrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 26/B. § (3) bekezdése szerinti 
építészeti- műszaki terv benyújtásával indul. 

 
(3) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi 

ideje a kiadmányozástól számított egy év, ami alatt az engedélyezett 
tevékenység elvégezhető. 

 
(4) Az építészeti - műszaki tervnek legalább az alábbiakat kell tartalmazni: 
 

a) műszaki leírást a településről és a műszaki kialakításról, mely 
tartalmazza a létesítmény formáját, mennyiségét, méretét és 
technológiáját, 

b) helyszínrajzot, mely tartalmazza a műszaki berendezés által igénybe 
vett helyszínt, annak alaprajzát és elhelyezésének módját, 
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c) nézetrajz, 
d) utcai vázlatot,  
e) látványtervet. 

 
 
(5) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján 

– a polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági döntés 
birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével - 
megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges. 

 
6. Záró rendelkezések 

11. §Ez a Rendelet 2018. január hó 1. napjával lép hatályba. 
 
 
 
  Dr. Vártás József                 Oláh Lajos 
         jegyző                polgármester 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Ez a rendelet Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 37.§ (1) bekezdése 
szerint az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2017. november 30. 
napján kihirdetésre került. 

 

 
       Dr. Vártás József 
              jegyző



Melléklet a 12/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Bejelentés 
Településképi bejelentési eljáráshoz 

 
 
 

Bejelentő 
(építtető) 

neve: 

 értesítési címe: 
 
telefonszáma: 
 
email címe: 

 
 
 

A folytatni kívánt reklámelhelyezés megnevezése: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Helye: …………………………………………………………………………………. Hrsz: …………………. 
 
 
A reklámozás tervezett időtartama: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
dátum: …………………………….. 
 
 
 
 
 
       ………………………………………….. 
                       aláírás 
 
Melléklet felsorolása: 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
A településfejlesztési és településrendezési eszközök, valamint a településkép 
védelmével kapcsolatos dokumentumok készítése során alkalmazandó partnerségi 
egyeztetés szabályairól 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy ez az előterjesztés szoros kapcsolatban van 
az előbb elfogadott rendelettel, illetve a településképet szabályozó különböző 
dokumentumokkal. 
 
Oláh Lajos polgármester jelzi, hogy a rendelet-tervezet szerint az egyeztetésben 
résztvevők tájékoztatása a helyben szokásos módon, továbbá Szakácsi Község 
honlapján, – www.szakacsi.hu – internetes felületen is megtörténik. 
 
Ezt követően szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 

 
SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2017. (XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, 
a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a 

településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és 
elfogadásának közös szabályairól 

 
 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) 
tájékoztatásának módja és eszközei 

1.§ Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: 

a) Szakácsi Községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
lakosok, valamint aki az adott településfejlesztésben, rendezési tervben 
érintett, 

b) valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható 
szakácsi székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdek-képviseleti szervezet és 

http://www.szakacsi.hu/
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Szakácsiban székhellyel, telephellyel rendelkező vagy az adott 
településfejlesztéssel érintett gazdálkodó szervezet, 

c) valamennyi Szakácsi Községben bejegyzett vagy az adott településfejlesztéssel 
érintett civil szervezet, 

d) valamennyi Szakácsi Községben - az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 37. pontja szerinti - közművet 
működtető közműszolgáltató, és 

e) valamennyi Szakácsiban működő - a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, 
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti – bevett egyház. 

 

2.§ Az egyeztetésben résztvevők tájékoztatása a helyben szokásos módon 

a) az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. 
szám alatti ideiglenes kirendeltségén lévő hirdetőtáblán elhelyezett 
hirdetményben; 

b) Szakácsi község honlapján – www.szakacsi.hu – internetes felületen 
c) a helyi médiában hirdetéssel; 
d) közterületi hirdetőfelületeken; 
e) lakossági fórumokon; és 
f) egyéb eszközökön keresztül történik.  

 
3.§ Az önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a község honlapján 

külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk 
egységes kezelése érdekében. 

4.§ A partnerek a településfejlesztési típusú tervek, valamint a településrendezési 
eszközök és a településkép-védelmi dokumentációk készítésének, módosításának 
szándékáról a tervezés előtt a 2. § -ban szabályozott módon értesülhetnek.  

5.§ (1) A partnerek a község honlapján létrehozott regisztrációs ablakon keresztül – 
vagy postai úton - nyilatkozhatnak, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési 
eljárásban.  

(2) A nyilatkozatban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a partner 
nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail elérhetőségét. 

6.§ A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök, valamint a településkép védelmével foglalkozó 
dokumentumok egyeztetésének és elfogadásának során csak a regisztrált 
partnerek tekinthetők érintett résztvevőnek.  

 
2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának 

módja 

7.§ (1) A polgármester a településfejlesztési, településrendezési és településképi 
dokumentumról, és az egyeztetési eljárás módjától függően a kötelezően 
előírt meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az 
értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó 
munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel a város honlapján biztosított 
tárhelyre, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé a honlap főoldalán, 
valamint a köztéri hirdetőfelületen és a helyi médiában.  

 

http://www.szakacsi.hu/
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(2) A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, 
településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi 
rendelet egyeztetési eljárásai: 

 

Dokumentum Az eljárás 
fajtája 

Előzetes 
tájékoztatás 

Elfogadás 
előtti 

tájékoztatás 
Településfejlesztési 
Koncepció 
(TK) 

teljes van van 

Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégia (ITS) 

teljes nincs van 

Településrendezési 
Eszközök  
(HÉSZ, rendezési 
tervek TRT) 

teljes van van 

Településrendezési 
Eszközök  
(HÉSZ, rendezési 
tervek TRT) 

egyszerűsített nincs van 

Településrendezési 
Eszközök  
(HÉSZ, rendezési 
tervek TRT) 

tárgyalásos nincs van 

Településképi 
Arculati 
Kézikönyv (TAK) 

teljes van van 

Településképi 
Rendelet (TER) teljes van van 

 
(3) A polgármester a településfejlesztési koncepció, az integrált 

településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi 
arculati kézikönyv és a településképi rendelet tekintetében a társadalmi 
bevonás keretében a partnereket előzetesen tájékoztatja  

a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, 
b) helyi lapban, 
c) az önkormányzati honlapon, és 
d) lakossági fórumon. 

(4) A polgármester az elkészült településfejlesztési koncepció, integrált 
településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati 
kézikönyv és településképi rendelet tekintetében széleskörű nyilvánosság 
biztosításával partnerségi véleményezésre bocsátja a munkaközi tájékoztatót 

a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, 
b) helyi lapban, 
c) az önkormányzati honlapon, és 
d) lakossági fórumon ismerteti annak tartalmát. 
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8.§ (1) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a 
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet készítésénél, módosításánál előírt minimális 
tájékoztatási formák: 

 
Dokumentum közterületi 

hirdetés 
helyi 
lap 

önkorm.-i 
honlap 

lakossági 
fórum 

TK 
teljes eljárásban 

készítés igen igen igen igen 
módosítás igen nem igen nem 

ITS 
teljes eljárásban 

készítés igen igen igen igen 
módosítás igen nem igen nem 

HÉSZ/TRT 
teljes eljárásban 

készítés igen igen igen igen 
módosítás igen igen igen igen 

HÉSZ/TRT  
egyszerűsített eljárásban 

készítés igen igen igen igen 
módosítás igen igen igen igen 

HÉSZ/TRT  
tárgyalásos eljárásban 

készítés igen igen igen igen 
módosítás igen igen igen igen 

HÉSZ/TRT állami 
főépítészi eljárásban 

     
módosítás igen nem igen nem 

TAK 
teljes eljárásban 

készítés igen igen igen igen 
módosítás igen igen igen igen 

TER 
teljes eljárásban 

készítés igen igen igen igen 
módosítás igen igen igen igen 

 
Jelmagyarázat: 
     

záróvélemény 
megkérése 
előtt 
a kettő közül 
az egyik mód 

előzetes és 
munkaközi 
véleményezési 
szakaszban 

munkaközi 
véleményezési 
szakaszban 

végső 
véleményezési 
szakasz előtt 

a kettő közül 
az egyik mód 
kötelező 

 
(2) A 7.§ (3) bekezdés szerinti tájékoztatási követelményeket a kézikönyv, a 

településképi rendelet készítésénél, módosításánál, a koncepció, stratégia 
készítésénél valamint a településrendezési eszközök teljes eljárásban történő 
készítésénél, módosításánál teljes körűen kell betartani. 

 
(3) A 7.§ (4) bekezdésben foglalt követelményeket 

a) a koncepció és stratégia készítésénél teljeskörűen, módosításánál a 7.§ 
(3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti módon; 

b) a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített 
eljárásban történő készítésénél, módosításánál a véleményezési 
szakaszban teljeskörűen; 

c) a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő 
készítésénél, módosításánál a végső véleményezési szakasz 
kezdeményezése előtt a partnerekkel történő véleményeztetés során 
teljeskörűen, a Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés b) pontban foglalt 
esetben a 7.§ (4) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti módon; 
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d) a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő 
módosításánál a záró vélemény megkérése előtt a 7.§ (4) bekezdés a) 
vagy c) pontja szerint módon; 

e)  kézikönyv, településképi rendelet készítésénél, módosításánál 
teljeskörűen kell teljesíteni. 

 
3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, 

dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje 
 

9.§ (1) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a 
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet készítéséről vagy módosításáról a partnerek az 
előzetes tájékoztatóval és az elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, 
észrevételeket tehetnek. 

(2) Az észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a 
lakossági fórumtól számított 8 napon belül, illetve ha nincs lakossági fórum, 
akkor a 7.§ (4) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti közzétételtől számított 8 
napon belül lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni. 

(3) A polgármester a jóváhagyást megelőzően ismerteti a képviselő-testülettel a 
beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok 
indokolását, egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve a vélemények alapján 
a koncepcióban, a stratégiában tett módosításokat. 

10.§ (1) A településfejlesztési koncepció (TK) véleményezési eljárásba regisztrált 
partnerek tájékoztatása a készítendő koncepcióról, a koncepció tervezetéről 
az önkormányzat honlapján vagy postai úton történik. A készítendő 
koncepcióval és a koncepció tervezettel kapcsolatban az önkormányzat 
honlapján megjelent tájékoztatásban megjelölt időpontig a résztvevő 
partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket 
benyújthatják papíralapon vagy az önkormányzat honlapján megadott e-
mail címre. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az 
önkormányzat főépítésze (továbbiakban: főépítész) összesíti és a koncepció 
ügyiratához csatolja. 

(2) A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a koncepció 
elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A 
tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával 
együtt, megküldi a főépítésznek. Az el nem fogadott véleményeket és azok 
indokolását a polgármester a koncepciót tartalmazó előterjesztésben az azt 
elfogadó képviselő-testületi ülésen ismerteti. Az el nem fogadott 
véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész összesíti és a 
koncepció ügyiratához csatolja.  

 
11.§ (1) Az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) véleményezési eljárásba 

regisztrált partnerek tájékoztatása a stratégia tervezetéről az önkormányzat 
honlapján vagy postai úton történik. A stratégia tervezettel kapcsolatban az 
önkormányzat honlapján megjelent tájékoztatásban megjelölt időpontig a 
résztvevő partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, 
melyeket benyújthatják papíralapon vagy az önkormányzat honlapján 
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megadott e-mail címre. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, 
véleményeket a főépítész összesíti és a stratégia ügyiratához csatolja. 

 
(2) A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a stratégia 

elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A 
tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával 
együtt, megküldi a főépítésznek. A véleményeket és a vélemények alapján 
átdolgozott stratégiát a polgármester az azt elfogadó képviselő-testületi 
ülésen ismerteti. A véleményeket a főépítész összesíti és a stratégia 
ügyiratához csatolja.  

12.§ (1) A településrendezési eszközök (helyi építészi szabályzat HÉSZ; 
településrendezési tervek TRT) véleményezési eljárásába regisztrált 
partnerek az önkormányzat honlapján vagy postai úton keresztül kapnak 
előzetes tájékoztatást a készítendő településrendezési eszközről vagy a 
meglévő településrendezési eszközök módosításáról. Az előzetes 
tájékoztatásban megjelölt időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, 
véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon vagy az önkormányzat 
honlapján megadott e-mail címre nyújthatják be.  

(2) A településrendezési eszköz elkészült tervezetének ismertetése az 
önkormányzat honlapján történik. Az elkészült tervezettel kapcsolatban az 
önkormányzat hivatalos honlapján megjelent időpontig a partnerek 
észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon 
vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre nyújthatják be. A 
beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti 
és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja. 

(3) A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a 
településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki azokat 
szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt 
véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek. A 
véleményeket a polgármester a településrendezési eszközt elfogadó 
képviselő-testületi ülésen ismerteti. A vélemények elfogadásáról vagy el 
nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. Az el nem fogadott 
véleményeket, valamint azok indoklását a főépítész összesíti és a 
településrendezési eszköz ügyiratához csatolja. Az el nem fogadott 
véleményeket, valamint azok indokolását, továbbá az elfogadott 
településrendezési eszközt a polgármester az önkormányzat honlapján 
közzéteszi.  

13.§ (1) A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása 
során is gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról és a 
nyilvánosság biztosításáról, ezért a polgármester a településképi arculati 
kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének, módosításának 
megkezdéséről a társadalmi bevonás keretében tájékoztatja a partnereket, 
akik javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak, 
melyek figyelembevételével, az önkormányzati főépítész közreműködésével 
készülnek a településképi dokumentumok. 

 
(2) A polgármester az elkészült településképi arculati kézikönyvet és a 

településképi rendeletet vagy ezek módosítását partnerségi véleményezésre 
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bocsátja, egyúttal a kézikönyvet véleményezésre megküldi a Magyar Építész 
Kamarának, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a kulturális 
örökség védelméért felelős miniszternek és az illetékes nemzeti park 
igazgatóságnak, a településképi rendeletet véleményezésre megküldi az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a kulturális örökség védelméért 
felelős miniszternek és az illetékes nemzeti park igazgatóságnak. 

 
(3) A polgármester az elfogadás előtt ismerteti a képviselő-testülettel a 

beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok 
indokolását, egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve az elfogadott 
vélemények alapján a településképi arculati kézikönyv tervezetében és a 
településképi rendelet tervezetében javasolt módosításokat. 

 
(4) Az államigazgatási szervekkel történő egyeztetés a Lechner Tudásközpont 

által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen történik. A polgármester 
gondoskodik a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
digitális egyeztetési felületre történő feltöltéséről.  

 
4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök 

nyilvánosságát biztosító intézkedések 
 

14.§  Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 
stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv, 
településképi rendelet önkormányzat honlapján történő közzétételéről a 
polgármester a honlap szerkesztőjén keresztül gondoskodik. 

15.§ (1) A polgármester az elfogadott településképi arculati kézikönyvet és 
településképi rendeletet, illetve ezek módosítását az elfogadást követő 15 
napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi 

a) az önkormányzati honlapon hirdetményben és 
b) az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 3786 Szakácsi, Petőfi út 2. 

szám alatti ideiglenes kirendeltsége hivatali helyiségében 
nyomtatásban, és 

c) megküldi hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban az 
elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt a Lechner Tudásközpontba, az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak, a 
megyei kormányhivatal járási hivatala építésügyi osztályának.  

 
(2) A polgármester gondoskodik a településképi arculati kézikönyv és a 

településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján 
nyilvános értékelő felület működtetéséről. 

(3) Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett 
véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel. 
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5. Záró rendelkezés 
 

16.§ Ez a rendelet 2017. december 15-én lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Vártás József 
                         jegyző 

Oláh Lajos 
 polgármester 

 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése szerint az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal 3786 Szakácsi, Petőfi út 2. szám alatti ideiglenes 
kirendeltsége hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. november 30. napján 
kihirdetésre kerül. 
 
 

 
Dr. Vártás József 

jegyző 

 
 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének 
jóváhagyásáról   
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdései szerint a jegyző köteles – a 
jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely 
biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, 
hatékony és eredményes felhasználását. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése 
keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Ez a 
belső ellenőrzési terv ennek megfelelően készült el, ami magában foglalja a különböző 
témaköröket, ellenőrzött hivatalokat, illetőleg az ellenőrzésnek az időpontját. A belső 
ellenőrzési tervet Dr. Párkányi Tünde Annamária belső ellenőr készítette, aki a Hivatal 
belső ellenőre, és aki le fogja folytatni a különböző ellenőrzéseket. Ha valamilyen 



 17 

megállapításokat tesz és valamilyen hiányosságokat tár fel, akkor annak 
megszüntetésére egy ütemtervet kell készíteni, amit utóellenőrzés keretében ismét 
megvizsgál. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem lévén – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével, - 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                     36/2017.(XI.30.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső 

ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról 
 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása 
alatt álló költségvetési szervekre, és a külön megállapodások 
alapján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által 
ellátandó belső ellenőrzési feladatokra vonatkozó 2018. évi 
belső ellenőrzési tervet a határozat mellékleteként elfogadja. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2017. december 31. 
Felelős:  jegyző 
Értesül:  Titkárság, intézmények 
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Melléklet  a 36/2017. (XI.30.) határozathoz 

 
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal   Iktatószám:  
 

 

 

 

 

 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó 

2018. évi belső ellenőrzési terv 

 

 

 

 
Készült: 2017. november 14. 

 

Készítette:        

Dr. Párkányi Tünde Annamária     
belső ellenőr      

 

 

Jóváhagyta: 

                      Dr. Vártás József 
             jegyző 
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Bevezetés 

A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszeren belül működő 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. 
 
Kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az Önkormányzatok működési 
összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső 
ellenőrzés eszközével.  Cél továbbá, hogy a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadott 
érték növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés az 
Önkormányzatok felelős irányításának részeként, illetve egyik fontos elemeként működjön. 
Tevékenysége, annak eredménye, az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a 
feladatrendszerben. 
 
Erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok 
összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése munkájában 
felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket, átfogó 
helyzetértékeléseket. 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Önkormányzatok, valamint az 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása döntésük alapján az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal keretén belül külső szolgáltató bevonásával gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok 
ellátásáról. 
 

1. Az ellenőrzési terv készítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb 
dokumentumok 

− Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési kézikönyve  
− Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési Stratégiai terve 
− Interjú kérdőív a jegyző és az intézményvezetők elvárásainak megismerésére  
− Kockázatelemzés  

 
2. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének 
összefoglalása 

A belső ellenőrzés az éves terv összeállításánál figyelembe vette: 
• az önkormányzatokat érintő gazdálkodási tevékenységeket, továbbá az önkormányzat 

felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél ellátandó tevékenységeket, 
• a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését, könyvvezetési kötelezettségét, 
• a felső vezetés javaslatait  
• korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumait, 
• a külső ellenőrzést végzők ellenőrzési jelentéseit, tapasztalatait, külső ellenőrök 

észrevételeit, javaslatait, annak érdekében, hogy az ellenőrzés optimálisan lefedje a 
szervezet működését. 
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A kockázatok feltérképezéshez a belső ellenőr az interjú kérdőív módszerét használta a 
vezetés elvárásainak megismerésére, s ennek során megfogalmazott javaslatok, a korábbi 
években lefolytatott ellenőrzések és az ezekre készített intézkedési tervek figyelembe 
vételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az éves terv. 
 
A belső ellenőrzési terv megalapozásához szükséges kockázatelemzés során 5 olyan 
tényező került meghatározásra, amely hatással van a rendszer működésére. Minden egyes 
tényezőre vonatkozóan értékelést kell végezni, és meg kell határozni az egyes kockázati 
tényezők rendszerekre gyakorolt hatását (súlyként kifejezve). A belső ellenőr a tapasztalatai 
és szakmai megítélése alapján értékelte az egyes kockázati tényezők adott rendszerre 
gyakorolt hatását. A kockázatelemzés az éves ellenőrzési terv 1. számú mellékletét képezi. 

 
3.   A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és szükséges ellenőri 
kapacitás 

 

 
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges 

kapacitás meghatározása 

Átlagos 
munkanapok 

száma / fő 

Létszám 
(fő)* 

Ellenőri napok száma 
összesen (Átlagos 

munkanapok száma Létszám) 

Nettó munkaidő 92 1 92 

Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%) 
 
 
 

67 1 67 

Tanácsadói tevékenység (pl. 10%) 
 
 
 
  

8 
 
 

1 8 

Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. kockázatelemzés, 
tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, 
vezetői megbeszélések, bizottsági munkában való részvétel, 
stb. (pl. 5%) 

 
 
5 

 
 
1 

 
 
5 

Képzés (pl. 10%) 2 1 2 

Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%) 10 1 10 

Összes tevékenység kapacitásigénye 
 

92 
 
1 

 
92 

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges: 
 

67 
 
1 

 
67 

Tartalékidő - - - 

Külső szakértők (speciális szakértelem) 
igénybevétele 

- - - 

Ideiglenes kapacitás-kiegészítés (külső 
szolgáltató által) 

- - - 
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Sorszám Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő 
időszak Azonosított kockázati tényezők Ellenőrzés típusa Ellenőrzött szerv, 

szervezeti egység 

Ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése 

Ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

(ellenőri napok 
száma) 

 

1. Közérdekű adatok 
közzétételének vizsgálata 

 
Célja: 
Közzétételi kötelezettségének eleget tesz-e az 
Önkormányzat 
Közzétételi folyamat és kontrollok lépéseinek 
ellenőrzése 
Módszerei: a közzétett adatok tételes vizsgálata 
Időszak: 2017-2018. év 
 
 

Nyilvánosságra hozatal jogszerűsége Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

Edelény Város 
Önkormányzata I. negyedév 10 ellenőrzési nap 

2. Pénzkezelés ellenőrzése 

 
 
Célja: annak megállapítása, hogy a közpénzek 
felhasználása megfelelően történt-e, a 
szabályszerű gazdálkodás érvényesült-e, volt-e 
büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve 
fegyelmi eljárás megindítására okot adó 
cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság 
Módszerei: A bizonylatok, nyilvántartások, 
elszámolások szúrópróbaszerű, szükség esetén 
tételes ellenőrzése 
Időszak: 2017.év  
 
 
 

Nem szabályszerű gazdálkodás 
érvényesült, büntető, szabálysértési, 
kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, 
mulasztás, vagy hiányosság történt. 

Pénzügyi 
ellenőrzés 

Szakácsi Község 
Önkormányzata I. negyedév 12 ellenőrzési nap 

3. Pénzkezelés ellenőrzése 

 
Célja: annak megállapítása, hogy a közpénzek 
felhasználása megfelelően történt-e, a 
szabályszerű gazdálkodás érvényesült-e, volt-e 
büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve 
fegyelmi eljárás megindítására okot adó 
cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság 
Módszerei: A bizonylatok, nyilvántartások, 
elszámolások szúrópróbaszerű, szükség esetén 
tételes ellenőrzése 
Időszak: 2017.év  
 

Nem szabályszerű gazdálkodás 
érvényesült, büntető, szabálysértési, 
kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, 
mulasztás, vagy hiányosság történt 

Pénzügyi 
ellenőrzés 

Abod Község 
Önkormányzata II. negyedév 12 ellenőrzési nap 
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4. 
A 2018. évi országgyűlési 
képviselő-választás 
költségelszámolása 

Célja:A választásra biztosított normatívák 
célnak megfelelő felhasználása 
Módszerei: A dokumentumok, nyilvántartások 
tételes vizsgálata 
Időszak: 2018. év 
 

Nem a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően használták fel a 
pénzeszközöket. 

Pénzügyi 
ellenőrzés 

Edelényi Közös 
Önkormányzati 

Hivatal 
 

III. negyedév 
 

3 ellenőrzési nap 
 

5. 

Belső kontrollrendszer 
kialakításának és 
működtetésének 
ellenőrzése 

Célja: annak megállapítása, hogy a belső 
kontrollrendszer kialakítása és működtetése 
megfelel-e a jogszabályi előírásoknak 
Módszerei: 
Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes 
ellenőrzése 
Időszak: 2018. év 
 

Nincs kialakítva a belső 
kontrollrendszer, vagy nem 
megfelelően működik. 

Rendszer 
ellenőrzés 

Edelényi Szociális 
Szolgáltató 

Központ 
III. negyedév 15 ellenőrzési nap 

6. 
Belső kontrollrendszer 
kialakításának és 
működtetésének 
ellenőrzése 

Célja: annak megállapítása, hogy a belső 
kontrollrendszer kialakítása és működtetése 
megfelel-e a jogszabályi előírásoknak 
Módszerei: 
Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes 
ellenőrzése 
Időszak: 2018. év 
 

Nincs kialakítva a belső 
kontrollrendszer, vagy nem 
megfelelően működik. 

Rendszer 
ellenőrzés 

Edelény város 
Önkormányzata IV. negyedév 15 ellenőrzési nap 
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5.  A tanácsadó tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez és az egyéb 
tevékenységekhez 
szükséges kapacitás tervezése 
 

a) Soron kívüli ellenőrzésekre 10 ellenőri munkanap került tervezésre, mely a nettó 
munkaidő 14,9%-a. 

b) Tanácsadói tevékenységre a tervezett kapacitás összesen 8 ellenőri munkanap, ami 
a nettó munkaidő 11,9 %-a. 

c) Képzésekre tervezett kapacitás 2 ellenőri munkanap, ami a nettó munkaidő 
kapacitás 2,9%-a. 

d) Egyéb tevékenységre tervezett kapacitás 5 ellenőri munkanap, amely a nettó 
munkaidő kapacitás 7,4%-a. 

 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Kockázatelemzés 
2. számú melléklet: Létszám és erőforrás 
3. számú melléklet: Ellenőrzések 
4. számú melléklet: Tevékenységek 

 

Edelény, 2017. november 14. 

 

 

                                                                            Dr. Párkányi Tünde Annamária 
                                    belső ellenőr 



 24 

1.sz. melléklet 
 

Kockázatelemzés a 2018. évi belső ellenőrzési tervhez 
Bekövetkezés 
hatása, súlya

Kockázat 
értéke

1 nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 5 5-15
2 nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 8 8-24
3 nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 8 8-24
4 nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 8 8-24
5 nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 10 10-30

39-117

Magas kockázat 80-117
Közepes kockázat 50-79
Alacsony kockázat -49

Humánerőforrás 
gazdálodás

Pénz- és 
értékkezelés 

rendje

Belső kontroll 
működése

Közérdekű 
adatszolgáltatás

Korábbi 
ellenőrzések 
tapasztalatai

Összes 
kockázati 

érték
Rangsor

5 8 8 8 10

1. 2 2 2 3 1 76 3.

2. 2 2 3 1 1 68 4.

3. 1 1 1 1 1 39 10.

4. 1 1 1 1 1 39 10.

5. 1 1 1 1 1 39 10.

6. 2 2 2 1 1 60 6.

7. 2 2 2 1 1 60 6.

8. 1 2 3 1 1 63 5.

9. 1 3 3 3 1 87 2.

10. 1 1 1 1 1 39 10.

11. 1 1 1 1 1 39 10.

12. 1 3 3 2 2 89 1.

13. 1 1 1 1 1 39 10.

14. 1 1 1 1 1 39 10.

15. 1 2 1 1 1 47 8.
16. 1 2 1 1 1 47 8.

Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Edelényi Nonprofit Közszolgáltató Kft.
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 
Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ

Abod Község Önkormányzata

Bekövetkezés valószínűsége, kockázati érték

Szakácsi Községi Önkormányzata

Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Összesen:

Szervezet neve

Súly

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

Edelény Város Önkormányzata

Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Azonosított kockázatok, kockázati szempontok

Humánerőforrás gazdálkodás
Pénz- és értékkezelés rendje
Belső kontroll működése
Közérdekű adatszolgáltatás
Korábbi ellenőrzések tapasztalatai
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Létszám és erőforrás

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

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
összesen (I.+II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 0,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Összesen (1-11) 52,00 52,00 0,00 52,00 0,00

1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 3,0 3,0 3,00 0,00

2. Edelény Város Önkormányzata 25,0 25,0 25,00 0,00

3. Abod Község Önkormányzata 12,0 12,0 12,00 0,00

4. Szakácsi Község Önkormányzata 12,0 12,0 12,00 0,00

5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 0,0 0,0 0,00 0,00

6. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0 0,00 0,00

7. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0 0,00 0,00

8. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0 0,00 0,00

9. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0 0,00 0,00

10. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0 0,00 0,00

11. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0 0,00 0,00

II. Irányított szervek összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Az adott 
szervezetre 

fordított 
erőforrás 
összesen

(korrekciós 
oszlop)

ellenőri nap

Megállapodás alapján ellátott 
belső ellenőrzés esetén

más szervezetre 
fordított kapacitás 

(-)
ellenőri nap

más szervezetnek 
az adott 

szervezetre 
fordított kapacitása 

(+)
ellenőri nap 

Bruttó 
Erőforrás 
összesen

ellenőri napellenőri nap

Külső 
erőforrás 

összesen4

2. számú melléklet

Adminisztratív személyzet5

betölteni tervezett 
létszám (fő)

rendelkezésre álló 
létszám (fő)

fő

Külső 
szolgáltató3

Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

betölteni 
tervezett 

létszám (fő)6

rendelkezés-
re álló 

létszám (fő)7
ellenőri nap

Belső ellenőr 
közszolgálati 

jogviszonyban1

Saját 
erőforrás 

összesen2
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Ellenőrzések

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

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
összesen (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 0,0 77,0 0,0

I. Összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0 62,0 0,0
aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 3,0 3,0 3,0
2. Edelény Város Önkormányzata 10,0 15,0 25,0 25,0
3. Abod Község Önkormányzata 0,0 12,0 12,0 12,0
4. Szakácsi Község Önkormányzata 12,0 12,0 12,0
5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 0,0 0,0
6. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0
7. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0
8. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0
9. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0

10. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0
11. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések6 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2. Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3. számú melléklet

Ellenőri 
napok 

összesen

db saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

db saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Rendszerellenőrzés

Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

ellenőri napsaját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Pénzügyi ellenőrzésSzabályszerűségi ellenőrzés  Ellenőrzések összesen

külső ellenőri 
nap

dbdb
saját ellenőri 

nap3
külső ellenőri 

nap4db

Teljesítmény-ellenőrzés

saját ellenőri 
nap

Utóellenőrzés6Informatikai ellenőrzés

dbdb saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

saját ellenőri 
nap
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Tevékenységek

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

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
(I.+II.) 0,00 0,00 77,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 92,00 0,00

I. Összesen 0,00 0,00 62,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 77,00 0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 67,00 0,00 67,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 2,00 5,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00
1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 3,00 3,00 3,00
2. Edelény Város Önkormányzata 25,00 25,00 25,00
3. Abod Község Önkormányzata 12,00 12,00 12,00
4. Szakácsi Község Önkormányzata 12,00 12,00 12,00
5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 0,00 0,00 0,00
6. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 0,00 0,00 0,00
7. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 0,00 0,00 0,00
8. Edelényi Lengyel Nemzetiségi 0,00 0,00 0,00
9. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0,00 0,00 0,00

10. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 0,00 0,00 0,00
11. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0,00 0,00 0,00
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Soron kívüli kapacitás 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

ba) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bc) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Irányított szervek összesen 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Soron kívüli kapacitás8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Soron kívüli kapacitás8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00
ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Soron kívüli kapacitás8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Soron kívüli kapacitás8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

külső ellenőri nap

4. számú melléklet

Saját kapacitás 
összesen3

saját ellenőri nap

Ellenőrzések összesen1

külső ellenőri 
nap

Külső kapacitás 
összesen4

Kapacitás 
összesenEgyéb tevékenység2

külső ellenőri 
nap

ellenőri nap

Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap7

saját ellenőri 
nap

KépzésTanácsadás

saját ellenőri 
nap5

külső ellenőri 
nap6

saját ellenőri 
nap
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Mikulás napi ajándékozás a szociálisan rászorult gyermekek részére 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Polgármester úr egy előterjesztésnek az elkészítését kérte, 
amely szerint 2017. december 6-án a 0-14 évig, szociálisan rászorult szakácsi lakosú 
gyermekek részére egy mikuláscsomag kerülne átadásra, a rendezvényen valamennyi 
0-14 éves korú szociálisan rászorult szakácsi lakosú gyermek törvényes képviselője részt 
vehet, és a mikuláscsomagot egy kóla, egy szendvics elfogyasztása alatt vehetnék át. 
Polgármester úr javasolja, hogy erre a Képviselő-testület 200 ezer forint fedezetet 
biztosítson. Természetesen az esemény megtörténtét jelenléti ívvel, fényképekkel kell 
dokumentálni, és a költségek felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő 3 
napon belül számlával köteles elszámolni 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem lévén – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével, - 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                     37/2017.(XI.30.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Mikulás napi ajándékozás a szociálisan rászorult gyermekek 

részére 
 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Mikulás napi ajándékozás szociálisan rászorult gyermekek részére” 
című előterjesztést, és a következő döntést hozza: 
 
1. Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a 2017. december 6-án 
megtartásra kerülő szociálisan rászorult gyermekek részére 
tartandó Mikulás napi ajándékozásra 200.000,- Ft fedezetet 
biztosít. 

2. A rendezvényen valamennyi 0-14 éves korú szociálisan rászorult 
szakácsi lakosú gyermek a törvényes képviselőjével részt vehet. 

3. A költségek felhasználásáról a polgármester a felhasználást 
követő 3 napon belül számlával elszámol. 

4. A rendezvényen való részvételt fényképekkel kell igazolni. 
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Határidő: azonnal, illetve a rendezvényt követő 3. nap 
Felelős: polgármester 

 
 
5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szakácsi Község Önkormányzat és a Hudiagro 2001 Kft. között peren kívüli egyezség 
kezdeményezése 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy a Hudiagro 2001. Kft. 3752 Galvács, Berek 
út 10. szám alatti jogi személy felperes fizetési meghagyás kibocsátását kérte Szakácsi 
Község Önkormányzata (3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2.) alperes ellen.  
 
A rendelkezésre álló adatok szerint Szakácsi Község Önkormányzata 2010. november 
17-én vállalkozási szerződést kötött a Csehifarm Kft. társasággal a Szakácsi Községben 
található Szabadság és Kossuth utak helyreállítása tárgyában. Az elkészült utak műszaki 
átadás-átvétele 2010. december 2. napján megtörtént, és ugyanezen nappal kiállításra 
került a teljesítési igazolás. A végszámla teljes összegéből 600.000,- Ft összegű 
tőketartozás áll fenn a felperes véleménye szerint a mai napig Szakácsi Község 
Önkormányzatánál. 
 
Az Önkormányzat az összeget a Csehifarm Kft. részére megfizette, ám időközben a 
Csehifarm Kft. és a Hudiagro 2001. Kft között engedményezési megállapodás jött létre, 
mely szerint az engedményes a Hudiagro 2001. Kft lett. Miután azonban a Csehifarm 
Kft. felszámolás alatt áll, így a részére átutalt összeget nem tudjuk visszakövetelni, 
ugyanakkor a Hudiagro 2001. Kft, mint engedményes az összeget nem kapta meg. 
A Hudiagro 2001. Kft - mint kedvezményezett - jogi képviselője kezdeményezte a 
fizetési meghagyás perré alakítását.  
A felperes képviselője az eljáró Miskolci Járásbírósághoz becsatolta azokat a 
bizonyítékokat, amelyek valószínűsítik, hogy az Önkormányzat az ügyben pervesztes 
lenne. Mindezek alapján célszerűnek látszik peren kívüli egyezség megkötése olyan 
tartalommal, hogy a Képviselő–testület kezdeményezi a követelt összeg felének, azaz 
300.000,- Ft összegnek a Hudiagro 2001. Kft 3752 Galvács, Berek út 10. jogi személy 
részére történő megfizetését. 
 
Ügyvédnő részt vett az első tárgyaláson, ezt követően a Hudiagro 2001. Kft ügyvédje 
olyan dokumentumokat csatolt be az első tárgyalás után, amelyből arra lehet 
következtetni, hogy Szakácsi Község Önkormányzata pervesztes lesz és ki kell fizetniük 
a 600 e Ft-ot, ezért azt javasolják, hogy próbáljanak egy kicsit jól járni, hogy a Hudiagro 
2001. Kft-vel kössenek peren kívüli megállapodást, melyben az Önkormányzat vállalja, 
hogy 600 eFt helyett 300 eFt-ot megfizet a Kft.-nek, és ezzel megszüntetésre kerülne a 
per.  
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Dr. Kapás Katalin ügyvédnőnek az a véleménye, hogy nem nagy remény van arra, hogy 
az Önkormányzat pert nyerjen, ez esetben 300 eFt helyett 600 eFt-ot kellene 
megfizetni.  
A határozati javaslat arról szól, hogy a Képviselő-testület a Hudiagro 2001. Kft-vel 
fennálló peres eljárásban kezdeményezi peren kívüli egyezség megkötését azzal, hogy 
Szakácsi Község Önkormányzata, mint alperes a felperes által követelt összeg 50%-át, 
azaz 300.000,- Ft-ot megfizet a Hudiagro 2001. Kft részére. 
 
Molnár Andrásné képviselő: Mi a garancia arra, hogy a Hudiagro 2001. Kft belemegy 
az egyezségbe? 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Az is lehetséges, hogy a Hudiagro 2001. Kft elzárkózik az 
egyezség megkötésétől, és azt mondja, a 600 eFt-ot kéri, ez esetben a bírósági eljárás 
folytatódik, és majd a bíróság által kimondott ítéletet az Önkormányzatnak teljesítenie 
kell. 
 
Oláh Lajos polgármester kérdezi, hogy fel lett-e véve a kapcsolat a Hudiagro 2001. 
Kft-vel, beleegyeznek-e a peren kívüli egyezségbe? 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Nem, és azért nem, mert ha a Képviselő-testület azt 
mondja, hogy egyezséget köt a Kft-vel, akkor egyezséget köt, ha pedig azt mondja, 
hogy nem köt egyezséget, akkor a Képviselő-testület által hozott döntés okafogyottá 
válik, és nem tudják, hogy mikorra tűzik ki a tárgyalást. Szeretnék ezt minél korábban 
lezárni. 
 
Oláh Lajos polgármester: Tudomása szerint a tárgyalás januárra van kitűzve. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Valóban januárra van kitűzve, de ha azt meg tudják 
csinálni, hogy előtte peren kívüli eljárásban kérik a per megszüntetését, akkor 
okafogyottá válik a január 8.-ai tárgyalás. 
 
Oláh Lajos polgármester: Amint hallhatta a Képviselő-testület, az összeget így vagy 
úgy, de ki kell fizetni, és még perköltség is lesz, ezért kéri a Képviselőt-testületet, hogy 
a peren kívüli egyezséget fogadja el a határozati javaslatban foglaltak szerint. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével, - 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 

 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                     38/2017.(XI.30.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Szakácsi Község Önkormányzat és a Hudiagro 2001. Kft 

között peren kívüli egyezség kezdeményezése 
 
 Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Szakácsi Község és a Hudiagro 2001. Kft között 
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peren kívüli egyezség kezdeményezéséről” szóló előterjesztést és 
a következő határozatot hozta: 

 
1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Hudiagro 2001. Kft-vel fennálló peres eljárásban kezdeményezi 
peren kívüli egyezség megkötését azzal, hogy Szakácsi Község 
Önkormányzata, mint alperes a felperes által követelt összeg 
50%-át, azaz 300.000,- Ft-ot megfizet a Hudiagro 2001. Kft 
részére. 

 
2. A Képviselő-testület a szerződés elkészítésére és az ezzel 

kapcsolatos tárgyalások lefolytatására felkéri, illetve megbízza 
Dr. Kapás Katalin ügyvédnőt. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: jegyző 
Értesülnek: osztályok, ügyvéd 

 
 
Oláh Lajos polgármester - mivel további hozzászólás, javaslat nem hangzott el - 
megköszönte a Képviselő-testület megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

       Ambrusics Tibor           Oláh Lajos  
          aljegyző           polgármester 
 
 
 


