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SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2019. április 2. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

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

 
 
 

a./ Tárgysorozata  
 

b./ Jegyzőkönyve 
 

             c./ Határozata   
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
1. Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
 
2. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
 
3. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat működéséről 
 
4. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi munkájáról 
 
5. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
7. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról 

 
8. Falugondnok kinevezéséről 

 
 
 
S z a k á c s i, 2019. április 2. 
 
 
                  
                            Ambrusics Tibor  
                  aljegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 2-án az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi Kirendeltségén (3786 
Szakácsi, Petőfi út 2.) megtartott rendes nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  Oláh Lajos polgármester  
          Molnár Andrásné képviselő 
     Kristóf Piroska képviselő 
 
Igazoltan távol:  Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester 
                            Indre Karolina képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van:   Ambrusics Tibor aljegyző 
   Dr.Sáhó Anna fogalmazó 
 
1./ Napirendi pontnál: 
Beszámoló a község közrend- és 
 közbiztonságának helyzetéről       Soltész András r.alezredes  
           Edelényi Rendőrkapitányság vezetője 
 
     
Oláh Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 
3 fő jelen van. 
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
1. Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
 
2. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
 
3. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat működéséről 
 
4. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi munkájáról 
 
5. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
7. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról 

 
8. Falugondnok kinevezéséről 

 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a Képviselő-testület tagjai  
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
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Oláh Lajos polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjainak elfogadását 
a módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontját - 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak 
szerint: 
 
 
1. Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
 
2. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
 
3. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat működéséről 
 
4. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi munkájáról 
 
5. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
7. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról 

 
8. Falugondnok kinevezéséről 

 
 
Oláh Lajos polgármester az ülésről szószerinti jegyzőkönyv készítését kéri. 
 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 

Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Oláh Lajos polgármester köszöni kapitány úrnak a beszámolót, amit mindenki 
megkapott, átolvasott. Ahogy értelmezi, 2013-tól 2018-ig Szakácsi település javuló 
tendenciát mutat, a bűncselekmény, illetve a garázdaság bűntettével 2013-hoz képest 
2018-ig kb. 60-70 %-ot mutatott. A bűncselekmények eléggé visszaszorultak, hála az 
edelényi rendőrkapitányságnak, és a lakosoknak is. 
Megkérdezi kapitány urat, hogy kíván-e a beszámolóhoz szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Soltész András r.alezredes Edelényi Rendőrkapitányság vezetője nem kívánt szóbeli 
kiegészítést tenni.  
 
Oláh Lajos polgármester úgy gondolja, hogy Szakácsiról elmondhatják, hogy most már 
nincsenek olyan bűncselekmények, mint egyes településeken.  
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A beszámolóban a pszichoaktív drogokkal kapcsolatosan is írnak, és elmondaná, hogy 
ezen ők eléggé rajta vannak, mert több településen eléggé elterjedtek ezek a 
pszichoaktív anyagok, ezért azt kérdezi, ha ilyen tudomásukra jut, még ha nem is 
biztos, de hogy megelőzzék az ilyen dolgokat, hogy azt jelezhetik-e. 
 
Soltész András r.alezredes Edelényi Rendőrkapitányság vezetője: Természetesen a 
jelzéseket köszönik, minden kapott információt feldolgoznak. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                     16/2019.(IV.02.) H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Beszámoló a város közrend- és 
közbiztonságának helyzetéről 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a „Beszámoló a város közrend- 
és közbiztonságának helyzetéről„ című előterjesztést, 
és az alábbi döntést hozza:  
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
Edelényi Rendőrkapitányság 2018. évi Szakácsi 
község közrendjének- és közbiztonságának 
helyzetéről szóló beszámolót a határozat 
mellékleteként  e l f o g a d j a. 
 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi 
Rendőrkapitányság vezetőjének és személyi 
állományának 2018. évben a közrend- és 
közbiztonság érdekében végzett eredményes 
munkájáért.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
Értesül: Rendőrkapitányság, Osztályok 
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Melléklet a 16/2019.(IV.02.) határozathoz 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 

Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
Előadó: aljegyző 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja.  
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy ez az előterjesztést az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal osztályainak 2018. évi munkájáról szól. Az edelényi Képviselő-
testület már elfogadta ezt a beszámolót, és mivel közös hivatalról van szó, jóvá kell  
hagynia Abodnak és Szakácsinak is. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                     17/2019.(IV.02.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló az Edelényi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi 
tevékenységéről 

 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselőt-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót, és az 
alábbi döntést hozza: 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló 
beszámolót és azt a határozat mellékleteként 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
Értesül:  osztályok 
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Melléklet a 17/2019.(IV.02.) határozathoz 
 

 
 

 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

 
AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 
 
 
 
 
 
 

2019. március 22. 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

I. BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI KABINET MUNKÁJÁRÓL 

II. BESZÁMOLÓ A JEGYZŐI TITKÁRSÁG MUNKÁJÁRÓL 

III. BESZÁMOLÓ A PÉNZÜGYI OSZTÁLY MUNKÁJÁRÓL 

IV. BESZÁMOLÓ AZ IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY MUNKÁJÁRÓL 

V. BESZÁMOLÓ A KISTÉRSÉGI OSZTÁLY MUNKÁJÁRÓL 
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A Hivatal szervezete 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 81.§ (3) bekezdés f) pontja és Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott 2019. évi Munkatervében 
foglaltak szerint került sor az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló 
beszámoló összeállítására és Képviselő-testület elé terjesztésére.  

Az előterjesztésben a 2018-as év munkájáról adok számot, melynek során az adatok 
összehasonlíthatósága érdekében több esetben évekre visszamenőleg kerültek 
feltüntetésre az adatok. 

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

1. A közös önkormányzati hivatal fenntartásáról szóló megállapodás 

felülvizsgálatára legközelebb 2019. október-december közötti időszakban lesz 

lehetőség, a jelenleg hatályos jogszabályok alapján. 

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

A KÖH belső szervezeti egységei az alábbiak: 

a)Polgármesteri Kabinet 

b) Jegyzői Titkárság 

c) Igazgatási és Szociális Osztály  

d) Pénzügyi Osztály  

e) Kistérségi Osztály 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza 2014-2018. év közötti időszakban az ügyiratok 
számának alakulást főszám/alszám bontásban. 

AZ ÜGYIRATFORGALOM ALAKULÁSA 

 

Időszak Főszám Alszám Gyűjtő Összesen 

2014 11665 31205 0 42870 

2015 11413 23938 0 35351 

2016 11510 22922 0 34432 

2017 11838 19695 0 31533 

2018 11598 28976 0 40574 

 

I. Beszámoló a Polgármesteri Kabinet munkájáról 

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

A polgármesteri kabinet folyamatosan biztosította a közérdekű és a város életével 
kapcsolatos információk áramoltatását egyrészt honlapunk (www.edeleny.hu), 
másrészt Facebook-profilunk, harmadrészt a különböző sajtótermékeknek eljuttatott 
híranyagok révén. Az utóbbiak részéről jelentkezett igények szerint 
információhátteret nyújtott, vagy a sajtóanyagot összeállította. 

Gondoskodott arról, hogy a közszolgáltatók és egyéb szervezetek felhívásai, 
tájékoztatói különböző csatornákon keresztül eljussanak a lakossághoz. 

A lakosságtól, különböző szervektől érkezett megkeresésekre megadta a szükséges 
felvilágosítást, illetve gondoskodott arról, hogy a kérés megválaszolás vagy elintézés 
végett az illetékeshez kerüljön. 

A lakossági észrevételeket közvetítette a polgármester részére, és elősegítette a 
személyes találkozások, megbeszélések létrejöttét. 

Városmarketing 

A polgármesteri kabinet a sajtónyilvánosság számára biztosított híranyagokkal arra 
törekedett, hogy pozitív megítélés alakuljon ki városunkról, illetve adott esetekben 
tényszerű információk segítsék a tiszta kép kialakítását. 

Tevékenyen vett részt a városban megvalósult projektekről, beruházásokról, a 
pályázatok formájában is megnyilvánuló fejlesztési elképzelésekről, illetve az itt 
tartott rendezvényekről szóló tájékoztatások összeállításában, elkészítésében, a 
nyilvánossághoz történő eljuttatásukban. 

Tanácsadás 

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

Nemzetközi kapcsolatok 

A polgármesteri kabinet sikerrel koordinálta a kapcsolatokat a partnertelepülésekkel. 
A találkozások a felek kölcsönös megelégedésére zajlottak le, számos új területre 
tudtuk együttműködésünket kiterjeszteni. 

A kapcsolat legintenzívebben továbbra is a lengyel Siewierz városával működik. A két 
polgármester részletes együttműködési programban határozta meg azt, hogy mely 
területekre kívánják kiterjeszteni a kooperációt, mikor és hol kerül sor előretervezett 
találkozókra. 

A szlovákiai Svidnik városában az ottani választás eredményeként 
polgármesterváltásra került sor, az új városvezető még nem kereste meg 
önkormányzatunkat az együttműködés folytatásának a szándékával. 

A lengyelországi Zdunska Wola járás delegációval több alkalommal is sor került 
találkozásra, részt vettünk ottani kulturális és gazdasági rendezvényeken bemutatva 
városunk és kistérségünk értékeit, a tavaly nyári néptánc-fesztiválon pedig a Császta 
Néptáncegyüttes ismét elnyerte a nagydíjat. Bár Zdunska Wolában szintén választás 
volt, s vezetőváltás következett be, az új járási elnök asszony készséggel elfogadta 
meghívásunkat a március 15-i ünnepségünkre, jelezve és kinyilvánítva ezzel az 
együttműködés folytatásának a szándékát. 

http://www.edeleny.hu/
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Bontakozóban van a partnerség az erdélyi Székelyhíddal, ahol önkormányzati 
delegációnk járt, illetve ahonnan hozzánk is érkeztek vendégek. 

II. Beszámoló a Jegyzői Titkárság munkájáról 

Képviselő-testület és bizottságok működéséhez kapcsolódó feladatok 
ellátása 

A Hivatali apparátus végzi a Képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítését, a 
napirendekhez tartozó írásos anyagok elkészítését, és a hozott döntések 
(határozatok, rendeletek) végrehajtását. Az alábbi táblázat összehasonlító adatokat 
tartalmaz a 2014-2018. időszakra a testületi ülésekre vonatkozóan. 

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

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRE VONATKOZÓ ADATOK 

 
Testületi 

ülések száma 
előterjesztések 

száma 
határozatok 

száma 
rendeletek 

száma 

2014 19 177 168 19 

2015 25 188 180 19 

2016 19 215 182 27 

2017 26 183 153 31 

2018 29 179 154 18 

Összesen: 118 942 837 114 

 

A Humánpolitikai Bizottság 2018. évben önállóan 9 alkalommal ülésezett és 33 
határozatot hozott. 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2018. évben önállóan 2 alkalommal ülésezett és 
2 határozatot hozott. 

A két bizottság 2018. évben 25 alkalommal tartott együttes ülést. A feltüntetett 
Bizottsági ülések száma az együttes ülések számát nem tartalmazta. 

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA 

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

Az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete             
testülete 2018. évben 2 rendes, 12 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, 
melyen összesen 57 db határozatot hozott.  

Az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete          
2018. évben 2 rendes, 7 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen 
összesen 31 db határozatot hozott.  
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Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete           
2018. évben  2 rendes, 9 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen 
összesen 20 db határozatot hozott.  

Az Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
évben 4 rendes, 12 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen összesen 
52 db határozatot hozott. 

Az Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évben 
3 rendes, 6 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen összesen 18 db 
határozatot hozott. 

A Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
évben 1 rendes, 6 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen összesen 13 
db határozatot hozott. 
 

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

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

1. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, 

2. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 

3. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, 

4. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 

5. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 

6. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 

 
 

MŰVELŐDÉS 

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

OKTATÁS 

Titkárság oktatási feladata az önkormányzat köznevelési intézményeinek fenntartói 
irányítása, ellenőrzése. Előkészíti az ezzel kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket. 
Közreműködik az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények 
intézményvezetői álláshelyekre kiírt pályázati eljárások lebonyolításában. 
Együttműködik a pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó szervezettel, a köznevelési 
intézmények számára nyújtott szakmai szolgáltatást figyelemi kíséri a szolgáltatások 
szervezése érdekében. Részt vesz az önkormányzat által fenntartott és működtetett 
köznevelési intézmények gazdálkodásával kapcsolatos döntések előkészítésében. A 
köznevelési tevékenységgel összefüggően koordinálja, irányítja, ellenőrzi az 
önkormányzati fenntartású intézmények szakmai feladatellátását.  



44 

 

Figyelemmel kíséri az önkormányzat által meghatározott oktatáspolitikai, művelődési 
ifjúsági és sportpolitikai célkitűzések érvényesülését. Feladatellátása során 
folyamatosan figyelemmel kíséri és alkalmazza a hatályos jogszabályokat, 
minőségbiztosítási eljárásokat, betartja az adatvédelmi és titoktartási szabályokat, 
egyéb utasításokat, rendelkezéseket. 

IFJÚSÁGI, SPORT ÉS TÁRSADALMI FELADATOK 

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

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 

A települési önkormányzatok 2013. július 1-jét követően a hazai és európai uniós 
társfinanszírozású pályázatokon csak abban az esetben vehetnek részt, ha 
rendelkeznek hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. A helyi esélyegyenlőségi 
programot csak olyan személy készítheti el, aki a központilag szervezett a képzésen 
részt vett. A Jegyzői Titkárságon dolgozó 1 fő köztisztviselő korábban részt vett a 
térítésmentes képzésen. 2018. év során elkészült Edelény, Abod és Szakácsi 
településeknek az új 2018-2023. közötti időszakra vonatkozó helyi esélyegyenlőségi 
programja.  

KÖZFOGLALKOZTATÁS 

A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat a Borsodi közszolgáltató Nonprofit Kft. 
látja el. Az Önkormányzat csak alacsony létszámmal hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatást valósított meg. 

POLGÁRI VÉDELEM 

2018. évben polgári védelmi egységeink- az előző évhez hasonlóan a korábban 
elvégzett munka hatására- feltöltöttek.  Az egységek összesített létszáma 300 fő. 
Edelény csökkenő lélekszáma miatt, a beosztotti állomány létszáma jelentősen 
meghaladja az előírt létszámot. (tízezer fő lélekszám alatt 150 fő az előírás) Edelény 
városának polgári védelmi szervezetébe ezért további személyek beosztására nincs 
szükség. Esetleges katasztrófahelyzet esetén a kellő létszámú élő erő rövid idő alatt 
mozgósítható. 

Minden év márciusában – így 2018-ban is ¬- megtörtént a veszély és vízkár-elhárítási 
terv ellenőrzése, aktualizálása. A tervek az aktuális friss adatokat tartalmazzák. Sor 
került továbbá különböző katasztrófavédelmi adattárak ellenőrzésére, frissítésére is. 
Az elmúlt esztendőben helyi vízkár-elhárítás elrendelésére nem volt szükség a 
kedvező időjárás miatt. 

2018. május 14-én került sor a Művelődési Központban városunk – 
katasztrófavédelemmel közösen lebonyolított - köteles polgári védelmi szervezetének 
felkészítésére, riasztási gyakorlatának megtartására. Határozatban rendeltük el 166 
polgári védelmi szervezetbe beosztott személy kötelező megjelenését. A gyakorlat fő 
célja az elméleti részében a beosztottak tudásának frissítése, illetve elmélyítése volt, 
melyben a Katasztrófavédelem munkatársai mellett az Országos Mentőszolgálat 
dolgozói is segítségünkre voltak. 



45 

 

A felkészítés gyakorlati részében beosztottjaink gyakorolták a megfelelő módon 
elvégzendő homokzsák hajtogatást és a kellő mennyiségű homok behelyezését, 
illetve, hogy miképpen kell helyesen rakni a zsákokat a vízzárás érdekében, és 
úgynevezett ellennyomó medence megépítésére is sor került. A gyakorlat jó 
hangulatban zajlott és elérte célját. 

 Önkormányzatunk megfelelő induló készlettel (homok, homokzsák, felszerelések) 
rendelkezik esetleges szükséghelyzetben. Továbbá Nagy Ragályi Tamás vállalkozóval 
kötött szerződésünk biztosítja a megfelelő anyagokat, és azok vész esetén történő 
kiszállítását. 

GONDNOKSÁGI FELADATOK 

A Hivatalban a gondnoki feladatokat létszámcsökkentésből kifolyólag 1 fő osztott 
munkakörben látja el. Ő gondoskodik a hivatal működtetéséről (fűtés, világítás, 
szemétszállítás, takarítás, javítás, karbantartás.) Feladata hivatali dolgozók eszközzel, 
bútorral, irodaszerrel való ellátása, a szükséges nyomtatványok folyóiratok 
beszerzése. 2018. évben 18 alkalommal részletekben került sor irodaszerek 
beszerzésére. A hivatal épületével kapcsolatos tűzvédelmi feladatok ellátását, illetve 
lift üzemeltetésével kapcsolatos teendők elvégzését külső cégek közreműködésével 
látja el. További feladatai közé tartozik még a takarítók munkájának ellenőrzése, a 
munkájukhoz szükséges tisztítószer folyamatos ellátása, a hivatali gépjárművek 
koordinálása, (menetlevelek- azok őrzése - elszámolások). Tulajdonvédelemmel 
kapcsolatos rendelkezés megtartásának ellenőrzése, esetleges elemi károk 
vizsgálatának segítése, majd pótlása, javítása. Az önkormányzatnak a Magyar 
Telekom Nyrt.-ével kötött "Együttműködési megállapodás"-ában felmerülő 
problémák, kérések ügyintézése. 
 

INFORMATIKAI FELADATOK  

Az informatikai feladatok körébe tartozik az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
számítástechnikai rendszereinek szabályszerű és biztonságos működésének 
biztosítása, az informatikai eszközök üzemeltetése és fejlesztése. 

A Közös Hivatalban 1 fő látja el az informatikai feladatok teljes körét. 

Az informatikus folyamatosan segítséget nyújt a Hivatal szervezeti egységeinél a 
különböző jogszabályok által bevezetésre került központi és helyi rendszerek 
használatában, frissítésében és az esetlegesen felmerült hibák elhárításában. 

Főbb feladatok: 

- a számítástechnikai eszközök folyamatos működésének biztosítása, 

meghibásodás esetén a sürgős hibaelhárításról való gondoskodás. 

- biztosítani a Hivatalban működő szoftverek jogtisztaságát és naprakészségét. 

- az informatikai hálózat karbantartása és fejlesztése. 

- a Hivatal információs csatornáinak (internet, e-mail, telefon) a működtetése. 

- végrehajtja a napi és időszaki adatmentési és archiválási feladatokat, 

meghibásodás esetén elvégzi a helyreállítást. 

- a számítógépes rendszer adattárolóin található adatok informatikai  

- os informatikai feladatok ellátása. 

- a város honlapjának a szerkesztése és működtetése. 

- védelmének (tűzfal, vírusvédelem) biztosítása. 
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- adatvédelmi feladatok ellátásában való közreműködés. 

- a képviselő testületi üléseken a szavazatszámláló rendszer üzemeltetése. 

- a választással kapcsolata kártyás beléptető rendszer üzemeltetése. 

 

2018-ban elvégzett fontosabb fejlesztési feladatok: 

- Beszerzésre került 1 db asztali számítógép, 2 db lézernyomtató, 4 db E-

személyi kártyaolvasó, 2 db Külső HDD és 3 db router vásároltunk. 

- Önkormányzat által bérelt két nyomtató lecserélésre került, 1-1 cég általi 

újszerű nyomtató bérlésével - versenyhelyzetet teremtve - még kedvezőbb 

árakat kiharcolva kerültek beüzemelésre. 

- A 2017 évre tervezett Mikrovoks szavazatszámláló rendszer cseréje 

megtörtént. 

- Az informatikai munkaállomások 60-70%-ban elavultak, meghibásodási 

kockázatuk magas. 

EGYÉB FELADATOK 

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

Alapvetően a Közös Hivatal felállításával a munka is megsokszorozódott.  

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

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

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

A Titkársági szervezethez tartozó munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak 
látják el a hivatali levelek helyi kézbesítését (1 fő munkaszerződéssel, és 2 fő 
közfoglalkoztatott), továbbá a Hivatal takarítási feladatit, és a gépkocsivezetést. 
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JEGYZŐ TITKÁRSÁGON BELÜL MŰKÖDŐ VÁROSFEJLESZTÉSI CSOPORT MUNKÁJA 
 

I. VÁROSFEJLESZTÉSI MUNKÁK 

 
Önkormányzatunk életében az előző években végzett, pályázati források elnyerését 
célzó előkészítő munka eredményeként a 2018-as év leginkább a tervezési feladatok 
ellátásáról és a beruházások megindításáról, a megvalósítás során a beruházói és 
pályázati elszámolási feladatok ellátásáról, illetve az elnyert forrásokhoz kapcsolódó 
programok, rendezvények előkészítéséről és megvalósításáról szólt. 
A Jegyzői titkárságon belül működő városfejlesztési csoport által 2018-ban kezelt 
hazai, illetve Európai Uniós forrás felhasználásával finanszírozott projekteket a 
következő táblázatban foglaltuk össze: 

  

Támogatási 
kérelem száma 

Megnevezés 
Támogatás 
(Bruttó Ft) 

1. 
TOP-1.1.1-15-BO1-
2016-00011 

Iparterület kialakítása Edelényben 724 000 000     

2. 
TOP-1.1.3-15-BO1-
2016-00019 

Vásárcsarnok építésé Edelényben a 
helyi termelők piacra jutásának 
segítése érdekében 

294 000 000     

3. 
TOP-1.2.1-16-BO1-
2017-00018 

Jó szerencsét Császtán! Edelény 
térségének bányászmúltját 
bemutató tematikus élménypark 

462 000 000     

4. 
TOP-2.1.2-15-BO1-
2016-00016 

Környezettudatos fejlesztések 
Edelényben, egy zöldebb városért  

440 000 000     

5. 
TOP-3.1.1-15-BO1-
2016-00022 

Kerékpárút építés Edelényben a 
fenntartható közlekedés terjesztése 
érdekében 

450 000 000     

6. 
TOP-3.2.1-15-BO1-
2016-00071 

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
Egresi Óvodai telephelyének 
energetikai korszerűsítése 

80 989 488     

7. 
TOP-4.3.1-15-BO1-
2016-00004 

Közösségi terek kialakítása és a 
leromlott városi területek 
rehabilitációja Edelényben 

429 000 000     

8. 
TOP-5.1.2-15-BO1-
2016-00009 

Paktum 670 000 000     

9. 
TOP-5.2.1-15-BO1-
2016-00006 

Közösségi és intézményi 
együttműködés Edelényben a 
társadalmi felzárkóztatás 
elősegítésére 

150 173 945     

10. 
TOP-5.3.1-16-BO1-
2017-00024  

A helyi identitás és kohézió 
erősítése Edelény és térségében 

120 027 950     

11. KÖFOP-1.2.1-16 ASP rendszer bevezetése 9 000 000     

12. 
KEHOP-2.2.2.-15-
2015-00042 

Szennyvíz beruházások 
megvalósítása 

965 274 393     
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13. 
EFOP-1.4.2-16-2016-
00012 

Integrált térségi 
gyermekprogramok megvalósítása 
az Edelényi járásban 

499 927 078     

14. 
EFOP-3.3.2-16-2016-
00266 

Informális és nem formális 
foglalkoztatások megvalósítása az 
Edelényi és borsodsziráki 
gyermekek kulturális és természeti 
értékek iránti fogékonyságának 
fejlesztéséért 

14 515 000     

15. 
EFOP-2.1.2-16-2017-
00014 

Térségi gyermekprogramok 
infrastrukturális támogatása 
(Rakacai üdülő fejlesztése) 

100 000 000     

16. 
EFOP-4.1.7-16-2017-
00115 

Az Edelényi Művelődési Központ 
egész életen át tartó tanulást 
támogató infrastrukturális 
fejlesztése (MŰVház adta be) 

83 400 000     

17. 
EFOP-1.2.11-16-
2017-00040 

Fiatalok helyben maradását célzó 
fejlesztések megvalósítása 
Edelényben 

200 000 000     

18. 
EFOP-1.5.3-16-2017-
00013  

Komplex humánszolgáltatás 
fejlesztés az Edelényi térségben 

249 999 066     

19. VP-6-7.4.1.1-16 
Közösségek háza (Panzió) 
energetikai fejlesztése 

52 123 578     

20. 
VP-6-7.2.1-7.4.1.2-
16 

Külterületi utak fejlesztése a 
Császtán 

110 544 848     

21. VP-6.7.2.1-1.67.4.1.3 Idősek otthonában konyhafejlesztés 19 997 499     

22. 
VP-6.7.2.1-1.6 
7.4.1.4 

Vásártér fejlesztése 49 998 497     

23.   

Környezettudatos gondolkodásmód 
elősegítése Edelényben, kiemelten 
a városi szegregátumok lakossá-
gának körében 

2 963 476     

24. NSK-SP/240-7/2018 
Sporkpark kivitelezése Edelény 
városában 

12 967 233     

25. 
1254-
9/2018/HERMAN 

Zártkerti pályázat 10 000 000     

26.   Kubinyi Ágoston Program 1 500 000     

27.   
Bethlen Gábor testvérváros 
(Székelyhíd) 

650 000     

28.   Mobilitáshét Edelényben 612 000     

29. 
KEHOP-5.4.1-16-
2016-00407 

Szemléletformáló programok az 
energiahatékonyság és a megújuló 
energiák népszerűsítésért Edelény 
városában 

4 998 733     
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30. 
TOP-3.2.1-16-BO1-
2018-00140 

Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése Edelény Város 
Önkormányzatának tulajdonában 
lévő intézmények energetikai 
korszerűsítése 

228 000 000     

Összesen  6 436 662 784     

 

A következőkben egy rövid áttekintést teszünk az elmúlt évben az egyes projektekkel 
kapcsolatos feladatok elvégzéséről, amelyek magukba foglalják a fejlesztési 
elképzeléseket ismertető tanulmánytervek, szükségletfelmérések és egyéb 
megalapozó dokumentumok elkészítését, a tervezők által készített 
tervdokumentációk jóváhagyását, közműszolgáltatókkal, kompetens szakértők és 
érintett intézmények bevonásával egyeztetések lekoordinálását, közbeszerzési 
eljárások előkészítésében való közreműködést.  

A megvalósítási szakaszban lévő projektek esetében az egyes Operatív Programokból 
megvalósuló fejlesztések teljeskörű lebonyolításában való részvételt, különösen a 
beszerzések (ún. kézi beszerzések) szakmai specifikációjának meghatározását, 
összeállítását, majd a projekttel kapcsolatos megrendelők, árajánlat kérők, 
szerződések, teljesítési igazolások elkészítését; a projektek keretében elkészült 
tanulmányok, tervek véleményezését, a pályázatokhoz kapcsolódó telekalakítási-
geodéziai munkarészek elkészítését, földhivatali átvezetésének ügyintézését; 
tulajdonszerzéssel kapcsolatos egyeztetéseket a pályázatok megvalósításához 
szükséges helyi építési szabályozási előírások módosítását; szerződéstervezetek 
véleményezését, megkötött szerződések ellenőrzését; kapcsolattartást a 
Közreműködő Szervezettel és a bevont külső szakemberekkel; a projekttel 
kapcsolatos dokumentációs kötelezettségeket; a kifizetési kérelmek ütemezésének 
tervezését, elszámolók elkészítését.  

Fenntartási időszakban a beruházások kivitelezése során garanciális körben felmerülő 
javítások fogadását, érvényesítését a kivitelezők felé, garanciális bejárások 
megszervezését, jegyzőkönyvezését. A vállalt indikátorok teljesüléséről éves 
adatszolgáltatást, időközi helyszíni ellenőrzések előkészítését, szükséges jelentések 
benyújtását. 

 

I/1. EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI FORRÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL 
MEGVALÓSÍTÁS ALATT LÉVŐ PROJEKTEK 

 

Iparterület kialakítása Edelényben (TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011) 

Elnyert támogatás: bruttó 724.000.000 Ft 

Beruházási helyszín: külterület, Szentpéteri út bevezető szakasz 

Megvalósítandó tevékenységek:  

- 9,6 ha iparterület kialakítása a következő fejlesztési elemek megvalósulásával: 

- Út és csapadékvíz-elvezetés  

- Ivóvíz és szennyvízhálózat kiépítése 

- Elektromos közép- és kisfeszültségű hálózat kiépítése 
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- Közvilágítási hálózat kiépítése 

- Gázhálózat kiépítése 

- Kommunikációs gerincvezeték kiépítése 

- Inkubátorház építése (bruttó 634 m2 alapterülettel) 

- 10 db vállalkozás betelepítése 2020-ban és 5 év fenntartás. 

2018-ban elért eredmény: ingatan tulajdonjogok megszerzése, 
tervdokumentációk elkészítése, építési engedélyezési eljárások megindítása 

Vásárcsarnok építése (TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019) 

Elnyert támogatás: bruttó 294.000.000 Ft 

Beruházási helyszín: Penny mögötti terület 

Megvalósítandó tevékenységek: 

Vásárcsarnok kialakítása 721 m2 bruttó alapterülettel, melynek központi részén 
főként helyi termelők és őstermelők kapnak helyet, továbbá 5 db üzlet is kialakításra 
kerül. 

2018-ban elért eredmény: közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítását követően 
kivitelezési szerződés aláírása, majd a kivitelezés megindítása, amely folyamatban 
van, várható befejezés 2019.július. 

Jó szerencsét Császtán! - Edelény térségének bányászmúltját bemutató 
tematikus élménypark (TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018) 

Elnyert támogatás: bruttó 462.000.000 Ft 

Beruházási helyszín: Császta-szőlőhegy 

Megvalósítandó tevékenységek:  

- az edelényi bányászat emlékét őrző interaktív földalatti bemutatóhely kialakítása 

- tematikus pihenő és játszópark építése 

- látogatókat fogadó épület építése (előadó- és kiállítótér, ajándékbolt, büfé, 
kiszolgáló helyiségek). 

2018-ban elért eredmény: tervezés folyamatban 

Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért – Zöld 
Város (TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016) 

Elnyert támogatás: bruttó 399.999.999 Ft 

Beruházási helyszín: Sporttelep és Malomárok déli szakasza 

Megvalósítandó tevékenységek:  

- A Városi Sport- és Szabadidő Központ szolgáltatásainak bővítése sportház (4 öltöző, 
ricochet pálya, tánc- és kondicionálóterem, büfé) építésével, játszótér, pihenőtér, 
zöldfelületek, sétányok, parkoló kialakításával. 

- A Malomárok déli szakaszán tanösvény és pihenőpark kialakítása. 

- Szoft programok a megvalósítási helyszíneken (programok, rendezvények) 
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2018-ban elért eredmény:  

- Sportház: közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítását követően kivitelezési 

szerződés aláírása, majd a kivitelezés megindítása, amely folyamatban van, 

várható befejezés 2019. június. 

- Tanösvény és kapcsolódó zöldfejlesztések: vízjogi létesítési engedély 

beszerzése, kiviteli tervdokumentáció elkészítése, tanösvény tematika 

kidolgozása, közbeszerzés előkészítése. 

 
Kerékpárút építése (TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022) 

Elnyert támogatás: bruttó 450.000.000 Ft 

Beruházási helyszín: Egres-Belváros-Finke-Borsod összekötése 

Megvalósítandó tevékenységek: 

- 7,5 km kerékpárút építése, kialakítása, felfestése 

- Érintett szakaszok:  

 Szentpéteri út mellett zöldsávban elhelyezve 

 Egresi zebrától irányhelyes módon, két oldalon kialakítva, ahol szükséges zárt 

csapadékvíz elvezető építésével (Antal György út, Borsodi út) végig a Penny 

Áruházig 

 Dankó Pista út szélesítése, bevezető öböl átépítése 

 Borsod bekapcsolása a régi kisvasúti híd felújításával, a Szabadság, a Kővágó, 

a Tóth Árpád utak felfestésével 

 Finke felé az új vásárcsarnok mellett a Jázmin és Tompa Mihály út 

felfestésével jutunk el a Miklós Gyula útra, ahol szintén irányhelyes kerékpárút 

kialakítása tervezett az Árpád úton található Szociális Otthonig 

 

2018-ban elért eredmény: közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítását követően 
kivitelezési szerződés aláírása, majd a kivitelezés megindítása, amely folyamatban 
van, várható befejezés 2019.július. 

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének 
energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071) 

Elnyert támogatás: bruttó 80.989.488 Ft 

Beruházási helyszín: Egresi Óvoda épület 

Megvalósított tevékenységek:  

- épület külső hőszigetelése,  
- nyílászárók cseréje,  
- fűtéskorszerűsítés (2 db 16 kW teljesítményű hőszivattyús rendszer telepítése) 
- 22 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése (villamos energia szükséglet 
biztosítására),  
- kül- és beltéri világítás korszerűsítése. 
Az épület energetikai besorolása „ii” kategóriából „bb” kategóriába került. A fejlesztés 
által elért primer energia felhasználás csökkenés 109 339,98 kWh/év. 
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2018-ban elért eredmény: a projekt fizikai zárása megtörtént, elszámolás 
folyamatban. 

Edelény Város Önkormányzatának tulajdonában lévő intézmények 
energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00140) 

Elnyert támogatás: 228.000.000 Ft 

Beruházási helyszín: Mátyás Óvoda és Bölcsőde Mátyás király út 7/a. alatti 
feladatellátási hely, Borsodi Általános Iskola főépület és könyvtárépület, 
Polgármesterit Hivatal 

Megvalósítandó tevékenységek:  

- Mátyás óvoda és Bölcsőde: 

o külső hőszigetelés 

o kültéri nyílászáró csere 

o fűtéskorszerűsítés 

o hőszivattyús rendszer kialakítása 

o napelemes rendszer telepítése 

o akadálymentesítés 

- Borsodi Általános Iskola 

o külső hőszigetelés 

o kültéri nyílászáró csere 

o fűtéskorszerűsítés 

o hőszivattyús rendszer 

- Polgármesteri Hivatal 

o napelemes rendszer telepítése 

2018-ban elért eredmény: támogatási szerződéskötés folyamatban. 

Szociális városrehabilitáció (TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004) 

Elnyert támogatás: bruttó 429.000.000 Ft 

Beruházási helyszín: Egresi és Belvárosi (Móra Ferenc) akcióterület 

Megvalósítandó tevékenységek: 

- Bányász klub felújítása 

- Szociális szolgálat iroda kialakítása  

- Térfigyelő rendszer fejlesztése  

- Hulladékgyűjtők kialakítása Egresen és Móra F. úton 

- 1 ha Közösségi kert kialakítása  

- Egresi zöld területen bitumen focipálya, játszótér és kondipark kialakítása 

- Miskolcról bevezető szakasz növényesítése 

- Szociális bérlakások fejlesztése 

 

2018-ban elért eredmény: a tervezés és tulajdonjogok megszerzése folyamatban, 
megvásárolt lakások átadás-átvétele, közmű-mérőórák átíratása. 
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Szoft programok megvalósítása (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006) 

Elnyert támogatás: bruttó 130.000.000 Ft 

Beruházási helyszín: Egresi és Belvárosi szegregátum 

Megvalósítandó tevékenységek: 

- Szociális munka biztosítása (188 főnek egyéni fejlesztési terv elkészítése) 
- Egészségnapok, szűrések 
- Sportnapok 
- Adósságkezelési tréning és tanácsadás 
- Ezermester és háziasszony alapismeretek 
- Gyermekeknek szakkörök, foglalkozások, fejlesztő programok 
- Bűnmegelőzési és áldozattá válást megelőző rendezvények 
- Közösségi kerthez kapcsolódó oktatás 
 
2018-ban elért eredmény: a projekt keretében tervezett programok, 
rendezvények, foglalkozások megvalósítása folyamatos. 

Helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében (TOP-5.3.1-16-
BO1-2017-00024) 

Igényelt támogatás: bruttó 120.027.950Ft 

Konzorciumban beadott pályázat: Edelény, Boldva, Mucsony, Izsófalva, Rudolftelep, 
Ziliz, Sajóecseg, Sajósenye, Hangács 

Beruházási helyszín: pályázó települések 

Tervezett tevékenységek:  

a területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének, 
újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, mélyszegénységben élők 
integrációjának előmozdítása: 

- információs pontok létrehozása (2 db) 

- megújított helyi esélyegyenlőségi program elkészítése 

- helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése 

(12 új program) 

- Közösségi interjúk készítése (60 db) és eredményeinek megvitatása (12 

alkalom) 

- közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása (24 alkalom) 

2018-ban elért eredmény: Támogatási Szerződés aláírása, a projekt keretében 
tervezett programok, rendezvények, foglalkozások megvalósítása folyamatos. 

Edelény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása (KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16-2017-00838) 

Elnyert támogatás: bruttó 8.999.995Ft 

Beruházási helyszín: Önkormányzati hivatal 

Megvalósított tevékenységek:  

-Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges 
eszközök beszerzése és üzembe helyezése. 
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-Működő, az ASP központ által élesített keretrendszer és szakrendszeri szolgáltatások 
létrehozása. 

-Államkincstár által szervezett képzéseken való részvétel (igazgatás, pénzügy, 
iktatás). 

2018-ban elért eredmény: a projekt keretében tervezett programok, 
rendezvények, foglalkozások megvalósultak, záró elszámolás benyújtásra került. 

Szennyvíz projekt (KEHOP-2.2.2-15-2015-00042) 

Elnyert támogatás: bruttó 970.810.551 Ft 

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel 
összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti 
fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és - tisztítási, a hulladékgazdálkodási 
és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014 (XII.19.) 
Kormányrendelet felhatalmazása alapján az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft, mint konzorciumi partner kezébe került át az önkormányzat által 
elnyert KEOP-7.1.0/11-2013-0031 azonosító számú „Edelény város 
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” című projekt 
megvalósítási szakasza. Kollégáinknak kapcsolattartási, nyilatkozatkészítési feladatai 
voltak ehhez kapcsolódóan. 

Gyermekesély programok megvalósítása (EFOP-1.4.2-16-2016-00012) 

Elnyert támogatás: bruttó 499.927.078 Ft 

Megvalósítási helyszín: Edelényi járás, a körzeti szociális szolgálatok (Edelény, 
Szendrőlád, Szendrő, Boldva, Borsodszirák, Perkupa és Bódvaszilas) köré szervezve 

Megvalósítandó tevékenységek: 

-Rengeteg foglalkozás és rendezvény megvalósítása (Sportnapok, falu és 
városnapok, egészségnapok, táborok, szakkörök, képzések) 

-Hiányzó szakemberek pótlása (pszichológus, szociális munkás, fejlesztő 
pedagógusok, szociálpedagógus) 

2018-ban elért eredmény: a projekt keretében tervezett programok, 
rendezvények, foglalkozások megvalósítása folyamatos. 

Edelényi és borsodsziráki gyermekek részére kulturális és ismeretterjesztő 
foglalkozások (EFOP-3.3.2-16-2016-00266) 

Igényelt támogatás: bruttó 14.515.000Ft 

Beruházási helyszín:  

- Mátyás Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
- Szent Miklós Gör.kat.Általános Iskola és Óvoda 
- Borsodi Általános Iskola  
- Bartók Béla Általános Iskola, Borsodszirák  
- Szent János Gör.kat. Gimnázium  
- Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola 
Megvalósítandó tevékenységek:  

- Helytörténeti (havi) szakkör, Heti sakkszakkör  
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- Iskolás témanapok: épített és természeti értékeink, zenetörténet, bábkészítés és 
bábozás, Hagyományőrző kulturális órák, Szavalóverseny 

- Óvodásmesék témanapok, Fejlesztő kulturális órák 

- Olvasótáborok 

- Gyermekszínházi előadások 

- Színházlátogatás. 

Összes bevonandó gyermek száma 100 óvodás és 750 iskolás gyermek.  

2018-ban elért eredmény: a projekt keretében tervezett programok, 
rendezvények, foglalkozások megvalósítása folyamatos. 

Esély Otthon! (EFOP-1.2.11-16-2017-00040) 

Igényelt támogatás: bruttó 200.000.000 Ft 

Megvalósítási helyszín: Edelény 

Megvalósítandó tevékenységek: 

- 18-35 éves korosztály életkörülményeinek és foglalkoztatási lehetőségeinek 

segítése 

o Önkormányzati lakások felújítása (Borsodi út 4. 3 db lakás ÉMÁSZ 

házban 5 db lakás) 

o Ösztöndíj program a helyben és környéken elhelyezkedő 

szakmunkásoknak és diplomásoknak 

o Személyre szabott felkészítés a munkaerőpiacon való érvényesüléshez 

o Motivációs tréningek 

o  

2018-ban elért eredmény: a projekt keretében közbeszerzési eljárás kiírására 
került sor a lakások felújítására, ahol a kivitelező kiválasztását követően megindultak 
a munkálatok. A tervezett programok, rendezvények, foglalkozások megvalósítása 
folyamatos. 

Komplex humánszolgáltatás fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00013) 

Konzorciumban beadott pályázat: Edelény, Boldva, Szendrőlád, Lak, Abod, Hangács, 
Ziliz Önkormányzata 

Igényelt támogatás: bruttó 249.999.066 Ft 

Ebből Edelény: bruttó 159.884.578 Ft 

Megvalósítási helyszín: pályázó települések 

Megvalósítandó tevékenységek: 

- Városi rendezvények és napok szervezése 

- Álláskeresési tanácsadás: ezekből is látszik, milyen tudatosan próbáljuk a 

lakosságot felkészíteni az iparterületre érkező cégek által generált munkaerő 

keresletre 

- Szűrések, prevenciós programok, sport és egészségnapok 

- Helyi civil szervezetek és egyesületek támogatása (nyugdíjasok, sportklubok 

(sakk, billiárd, egyéb sport), további szervezet: pl. Rákellenes Liga 
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- Szakkörök, nyári napközis táborok, ösztöndíj programok 

- Testvérvárosi rendezvények 

-  

2018-ban elért eredmény: a projekt keretében tervezett programok, 
rendezvények, foglalkozások megvalósítása folyamatos. 

Rakacai üdülő fejlesztése (EFOP-2.1.2-16-2017-00014) 

Igényelt támogatás: bruttó 100.000.000 Ft 

Megvalósítási helyszín: Rakacai üdülő 

Megvalósítandó tevékenységek: 

- Rakacai üdülő felújítása, 22 férőhelyes szállás kialakítása (külső és belső 

nyílászáró csere, hőszigetelés, akadálymentesítés, villamoshálózat fejlesztés, 

belső burkolatok cseréje, fűtéskorszerűsítés)  

Épület alapterülete: nettó 220 m2 
- Foglalkoztató termek kialakítása 

- Udvarrendezés 

- Eszközbeszerzés: bútorok, berendezések, fejlesztőeszközök, informatikai 

eszközök, sport és játszóeszközök 

 

2018-ban elért eredmény: A támogatási szerződés aláírása, a tervezési feladatok 
elvégzése.  

Közösségek háza felújítása (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) 

Igényelt támogatás: bruttó 49.999.998 Ft 

Szükséges önerő: bruttó 2.631.579 Ft 

Beruházási helyszín: Közösségek Háza 

Megvalósítandó tevékenységek:  

István király útja 63. alatti épület energetikai korszerűsítése (külső homlokzat-, 
padló- és padlásfödém hőszigetelése; homlokzati nyílászárók cseréje; fűtési hálózat 
korszerűsítése; napelemes rendszer telepítése) 
2018-ban elért eredmény: tervezési feladatok folyamatban, műszaki tartalom 
módosítás egyeztetése a közreműködő szervezettel. 

 

Külterületi utak fejlesztése és karbantartásához szükséges gépek 
beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) 

Igényelt támogatás: bruttó 110.544 .848Ft 

Szükséges önerő: bruttó 5.818.152 Ft 

Beruházási helyszín: Császta-szőlőhegy 

Tervezett tevékenységek:  

- Császta-szőlőhegyen meglévő külterületi földutak felújítása 1886,82 m hosszban. 

(a meredekebb szakaszokra aszfaltburkolat, a történelmi pincesorra bazalt kockakő 

burkolat tervezett). 
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- Edelény Város Önkormányzata részére útkarbantartó munkagépekhez megfelelő 

erőgép, hótoló és gréder beszerzése. 

- Abod Község Önkormányzata (konzorciumi partner) részére függesztett hótoló és 

ágaprító. 

 

2018-ban elért eredmény: tervezési feladatok folyamatban, a Császta szőlőhegyre 
vezetékes víz kivezetésére vonatkozó projekttel összehangolva. 

 

Vásártér fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) 

Igényelt támogatás: bruttó 49.998.497 Ft 

Szükséges önerő: bruttó 2.631.503 Ft 

Beruházási helyszín: vásártér (Tompa Mihály út) 

Megvalósítandó tevékenységek:  

Vásártéren fedett és fedetlen elárusítóhelyek kialakítása, büfésor átrendezése fedett 
fogyasztótér kialakítással, büfékocsik villamos energia ellátása napelemes 
rendszerrel. 
2018-ban elért eredmény: tervezési feladatok folyamatban 
 
Idősek Otthona konyhafejlesztés (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) 

Igényelt támogatás: bruttó 19.997.499 Ft 

Szükséges önerő: bruttó 1.052.501Ft 

Beruházási helyszín: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 

Tervezett tevékenységek:  

Idősek Otthonában konyhai berendezések és légtechnikai fejlesztés és fűtés részbeni 
korszerűsítése. 

2018-ban elért eredmény: tervezési feladatok folyamatban, műszaki tartalom 
módosítás egyeztetése a közreműködő szervezettel. 

Szemléletformáló programok az energia-hatékonyság és a megújuló 
energiák népszerűsítéséért Edelény városában (KEHOP-5.4.1-16-2016-
00407) 

Igényelt támogatás: bruttó 4.998.733Ft 

Beruházási helyszín: Önkormányzat, óvodák, iskolák 

Tervezett tevékenységek:  

interaktív előadások és játékos programok során felhívni a lakosság figyelmét az 
energiatudatosságra, ezáltal a költséghatékonyságra, a korszerűtlen energia-
felhasználás, a pazarlás rövid és hosszú távú következményeire  

Bethlen Gábor program 

Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-
magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és 
együttműködések támogatása. A projekt fő célja Edelény és az erdélyi (partiumi) 
Székelyhíd közötti testvér-települési kapcsolat kialakítása a magyar nemzeti 
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azonosságtudat erősítése érdekében. 2018-ban egy alkalommal Székelyhídon és egy 
alkalommal Edelényben találkozhattak a települések közigazgatásban és 
közintézményeiben dolgozók. A 2-2 napos találkozókon a közigazgatás szervezeti 
felépítését és működését ismerték meg, illetve az uniós fejlesztési lehetőségeket 
egyeztették a résztvevők. Igényelt támogatás: 650.000 Ft 

 

AMN-93/2016 2018. Évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő 
környezetvédelmi kampányához csatlakozva szemléletformáláshoz kapcsolódó egyedi 
támogatási lehetőséget hirdetett. 65 millió forint vissza nem térítendő támogatással 
hozzá kívánt járulni a településeken szervezett Európai Mobilitási Hét, illetve 
Autómentes Nap megtartásához kapcsolódó tudás-élmény alapú programok, 
vetélkedők, versenyek szervezéséhez. 2018 szeptemberében rendeztük meg 
Edelényben a Mobilitási Hetet, melyre Önkormányzatunk 612.000,- Ft támogatást 
nyert.  

 

Kubinyi Ágoston Program megvalósítása 

Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely által 
üzemeltetett Borsodi Tájházban a Szűcs-Kiss-Szarka ház és a Szathmáry-Horkai ház 
állandó kiállításainak felújítását megvalósítottuk meg 2018-ban, amelyre 1.500.000 Ft 
támogatást igényeltünk. 

 

Zártkert 

2018 augusztusában megkötésre került Edelény Város Önkormányzata és az 
Agrárminisztérium között az Edelény Császta szőlőhegyen zártkerti infrastrukturális 
fejlesztések című pályázat támogatási szerződése, amely magában foglal egy bruttó 
10 millió forint összegű támogatást. Ennek keretében a Császta szőlőhegyen 2019. 
április 30-ig külső vállalkozó bevonásával víztározó építése és útfelújítás valósulhat 
meg. 

 

Sportpark (Mátyás király útja) 

2018 decemberében „C” típusú (fekvőtámaszozó, húzódzkodó, tolódzkodó, 
hasizomerősítő, bordásfal, függeszkedő található a sportpark területén) sportpark 
épült Edelényben a Mátyás király úton a 126/57 hrsz.-en a Nemzeti Sportközpontok 
támogatásával. Edelény Város Önkormányzatának maga a sportpark megépítése 
nem járt költséggel, mert 100%-ban az NSK támogatta, de vállalta azt, hogy a 
sportpark megközelíthetőségét biztosítja egy 12 m hosszú szilárd burkolatú járda 
építésével. 

 

I/6. FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN LÉVŐ MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK 

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

1. ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023 azonosító számú „Az edelényi Tájház 

bővítése a Borsodi Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince 

látogatóközpont kialakításával” című projekt.  

2. ÉMOP-3.1.2/D_2-2010-0003 azonosító számú „Edelény belvárosi 

gyűjtőútjának korszerűsítése, szélesítése, felújítása az esélyegyenlőség 

jegyében című projekt. 

3. ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0012 azonosító számú „Az edelényi Izsó Miklós 

Gimnázium és Szakképző Iskola korszerűsítése és bővítése” elnevezésű 

projekt.  

4. KEOP-6.2.0/A/09-2010-0115 azonosító számú „Kerékpározás 

népszerűsítése az edelényi Városi Oktatási Központban” című projekt. 

5. ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0003 azonosító számú „Az edelényi Mátyás Óvoda 

fejlesztése” című projekt. 

6. ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 azonosító számú „Edelény belvárosának 

értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése” című projekt. 

7. ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051 azonosító számú „Edelényi egészségügyi 

intézmény komplex fejlesztése” című projekt. 

8. ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosító számú „Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat építési rekonstrukciója” című projekt. 

9. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0189 azonosító számú „Napelemes rendszer 

telepítése Edelény településen” című projekt 

10. KEOP-4.10.0/F/14-2014-0140 azonosító számú „Épületenergetikai 

fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Időskorúak 

Szociális Otthonában” című projekt 

11. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0189 azonosító számú „Napelemes rendszer 

telepítése Edelény településen” című projekt 

12. ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069 azonosító számú „Edelény város árvízi 

rekonstrukciója” című projekt 

 

I/7. EGYÉB, ÖNERŐBŐL MEGVALÓSÍTOTT BERUHÁZÁSOK 

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

- Edelény, Antal György út 65. szám alatti lakóház „Kolónia” felszámolásának 

érdekében az Antal György út 42 és 58. szám alatti lakásokban bérlakás 

kialakítások beruházói feladatainak az ellátása, az épületek társasházzá 

alapításában való közreműködés, földhivatali vonatkozású ügyintézés, ÉMÁSZ 

Hálózati Kft-vel való egyeztetések és ügyintézés a lakások áramellátása 
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érdekében, illetve a megüresedett lakások közműhálózatból történő 

kikapcsolása 

- Abod Község Önkormányzata tulajdonában lévő középületeket érintő 

pályázatok előkészítésében való részvétel (BM, Vidékfejlesztési pályázat) 

terveztetés, tervek felülvizsgálata, a megvalósítás nyomon követése, 

elszámolások ellenőrzése, építési naplók készenlétbe helyezése, résszámlák 

ellenőrzése,) 

- Beruházások garanciális időn belüli utóellenőrzése, intézkedés a szükséges 

javítások elvégzésére, garanciális bejárások megszervezése, lebonyolítása, 

hibák kijavításának visszaellenőrzése 

- Császta szőlőhegy ivóvízellátásának vízjogi létesítési engedély megszerzését 

követően a kivitelezés előkészítése, megindítása 

- Császtai szőlőhegyre vezető út, szilárd burkolattal történő ellátásának építési 

engedély megszerzését követően a kivitelezés előkészítése, megindítása 

- Tekoma telephely előtti autóbuszmegálló pár építésének előkészítése 

- Előző években megszerzett, de még meg nem valósult beruházások építési 

engedélyeinek meghosszabbítása 

 

II. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 

Fentieken túl a Jegyzői Titkárság feladatait képezi az önkormányzati intézményekkel 
kapcsolatos üzemeltetési, eseti karbantartási és egyéb adminisztratív feladatok 
megoldása is: 

- Települési hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati 

feladatok ellátásában való közreműködés (kapcsolattartás és egyeztetés a 

szolgáltatóval, az illegális hulladéklerakás felszámolásával kapcsolatos 

teendők, lakossági edényzet igénylések és csereigények ügyintézése) 

- Edelény Város Önkormányzata tulajdonában lévő épületek égéstermék 

elvezetőinek a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 3. §. (1) bekezdésében 

meghatározott ellenőrzési és tisztítási munkák elvégzéséhez kapcsolatfelvétel 

és szerződési feltételek egyeztetése az ABAKÉMÉNY Kft-vel (3800 Szikszó, 

Pázmány Péter tér 14. fsz. 3) a vállalkozási szerződés előkészítése, a 

felülvizsgálatok ütemezésének egyeztetése, a teljesítés igazolása. 

- A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola és Szent Miklós Görögkatolikus 

Gimnázium és Szakiskola illetve az Oltalom Tagóvoda fejlesztésével 

kapcsolatban a tulajdonos képviseletében szükséges hozzájáruló nyilatkozatok 

kiadása, kapcsolattartás az intézménnyel a megvalósítás során 

- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás által pályázati 

forrású fejlesztésekkel kapcsolatban a tag önkormányzatra háruló hozzájáruló 

nyilatkozatok kiadása, szükséges képviselő-testületi előterjesztések készítése. 



61 

 

- Ügyfélszolgálat keretében a lakossági megkeresések kezelése, egyeztetések 

- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok elbontásával kapcsolatos megrendelői 

feladatok ellátása (bontás, terveztetés, kiviteli szerződések előkészítése, 

földhivatali nyilvántartási rendezés) 

- Az Abodi Községi Önkormányzatot érintő műszaki feladatok ellátása, települési 

informatikai hálózatbővítés, autóbusz megállóhely kijelölése tervezés, 

kivitelezés lebonyolítása. 

- Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal részére megküldött közüzemi 

számlák ellenőrzése, igazolása 

- Önkormányzati tulajdonú épületekben felmerülő hibaelhárítási-karbantartási 

igények fogadása, intézkedés a javításokra 

- Telekvásárlással, telekkitűzéssel, telekcserével kapcsolatos műszaki és 

ingatlan-nyilvántartási feladatok ellátása 

- ÉRV Zrt.-vel kapcsolatos városi viziközmű hálózatra vonatkozó kivitelezési 

munkák ellenőrzése, felújítások új építések műszaki ellenőrzése, irányítása 

- Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel a városüzemeltetési feladatok 

egyeztetése, felügyelete különös képen a közterületek karbantartásával, 

üzemeltetésével kapcsolatban 

- Ingatlanok közműellátásával és a városban építendő nyomvonalas 

létesítményekkel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulások kiadása 

- Közvilágítási hálózat üzemeltetésével kapcsolatos ügyintézés, hibák 

bejelentése 

- Díszvilágítás közműszolgáltatóval történő ügyintézése 

- Sportközpontban megvalósult fejlesztések fenntartásának nyomonkövetése 

- Statisztikák készítése, benyújtása 

- Helyi és helyközi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos ügyek intézése 

- Közreműködés az önkormányzati feladatok teljesítése érdekében a képviselő 

testületi előterjesztések, rendelet alkotások előkészítésében  

 

III. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS RENDEZÉSI DOKUMENTUMOK 
AKTUALIZÁLÁSA  

Településrendezési terv  

- Edelény, Szakácsi és Abod településekre vonatkozó Településképi Arculati 

Kézikönyv elkészítésében való közreműködés, azok államigazgatási szervekkel 

és a partnerségi rendeletek szerinti egyeztetése, Képviselő-testületekkel való 

jóváhagyáshoz előterjesztések készítése, a jóváhagyott kézikönyvek 

jogszabály által előírtaknak megfelelő közzététele. 
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- A településkép-védelmi rendelet tervezetek elkészítésében való közreműködés 

- Kapcsolattartás a főépítésszel a szabályozást érintő feladatokban és egyéb, 

pályázati és építéshatósági vonatkozású kérdésekben. 

- Edelény közigazgatási területére vonatkozó településrendezési terv 

felülvizsgálat tervezésének koordinálása, önkormányzati igények 

összefoglalása, előzetes tájékoztatási szakaszban az államigazgatási szervek 

adatszolgáltatásainak bekérése. 

 

III. Beszámoló a Pénzügyi Osztály munkájáról 
 

 

A közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztálya által ellátott feladatok szorosan 
kapcsolódnak a Hivatal többi osztályának munkájához, mind a városfejlesztés, 
városüzemeltetés, mind pedig az igazgatási osztály által ellátottakéhoz, hiszen az ő 
munkájuk is előbb-utóbb pénzügyi kihatással bír. 

Az osztály a korábbi évekhez hasonlóan 2018. évben is nagyon sokrétű feladatot 
végzett, melyek az alábbi főbb csoportokat jelentették: 

- Költségvetési és zárszámadási feladatok  

- Beszámolók összeállítása 

- Intézmények finanszírozása, 

- Az intézményi költségvetések összeállításának, módosításának felügyelete, 

beszámolóik átvétele és ellenőrzése, valamint a Magyar Államkincstár felé 

történő továbbítása, 

- Vagyongazdálkodási feladatok, vagyonnyilvántartás, 

- Pénzkezelési feladatok, pénztárak, banki folyószámlák kezelése, analitikus 

nyilvántartások vezetése, 

- Könyvvezetési feladatok, 

- Adatszolgáltatási kötelezettségek, 

- Adóztatási feladatok ellátása. 

 
Az osztálynak a Hivatal és Edelény Város Önkormányzatán kívül Abod és Szakácsi 
Községek Önkormányzatainak, valamint hat nemzetiségi önkormányzatnak a teljes 
körű gazdálkodási feladatait is el kell látnia. 2018. évtől az Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulásának teljes körű gazdálkodási feladatellátása átkerült a hivatalhoz, 
mely változatlan létszámmal történt. Addig a költségvetéssel, beszámolással, 
adatszolgáltatásokkal, könyvvezetéssel kapcsolatos feladatokat külső szolgáltató 
igénybevételével oldották meg. Nem volt egyszerű a feladatátvétel, mivel nem volt 
rálátásunk az addigi gazdálkodásra, a pályázatok részleteire. Az önkormányzatok, 
nemzetiségi önkormányzatok és a kistérség is éltek a pályázati lehetőségek 
kihasználásával, valamint a – kistérség kivételével - közfoglalkoztatás 
lebonyolításával.  

A szervezetek nagy száma és az ezzel kapcsolatos feladatellátás jelentős terhet jelent 
az osztály dolgozói számára. 2018. évben is több személyi változás történt, mely 
megnehezítette munkavégzésünket. A pályázatok lebonyolítása miatt új dolgozót 
vettünk fel, valamint több dolgozó gyermekvállalása miatt vettünk fel újat vagy belső 
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átszervezéssel oldottuk meg a munkakör ellátását. Az új dolgozók betanítása, 
valamint az új munkakörök ellátása további leterheltséget jelentett.  

A feladatok színvonalas ellátásához továbbra is szükséges a szakmai képzettség 
szinten tartása, illetve emelése. Emiatt több dolgozónk is képzéseken vett részt, 
melynek egy része a kötelező továbbképzésekből, más része pedig egyéni fejlesztés 
alapján történt. 

Önkormányzatunk 2014. évtől az államháztartási számvitel bevezetése miatt tért át 
az EPER Szakértői Integrált Pénzügyi Számviteli Rendszer program használatára. A 
nehézkes átállás után a programfejlesztéseknek köszönhetően a program 
felhasználóbaráttá vált, használata már segítette munkavégzésünket. 2018. évtől 
azonban át kellett térnünk a kötelezően alkalmazandó ASP rendszerre. Annak 
ellenére, hogy a felkészülési, illetve előkészítési folyamat már 2017. évben 
megkezdődött, 2018. évben is számos feladatunk volt. A törzsállományt minden 
szervezet esetében ki kellett alakítanunk, a migrálásokat el kellett végeznünk, s a 
jogosultságok kiosztása is időigényes volt. Az ASP rendszer a korábbi szoftverhez 
képest jelentősen több időt vesz igénybe, mivel minden egyes művelethez különböző 
menüpontokba kell belépnünk, hiányoznak a programoktól elvárható automatikus 
lépések, továbbá egyes területeken vissza kellett térnünk a számítógépes 
programoktól már alapvetően elvárható nyilvántartások helyett a kézi nyilvántartások 
és nyomtatványok vezetésére is. Az év során a folyamatos hibajelzések és fejlesztési 
igények miatt javult a szoftver alkalmazhatósága, azonban még mindig előfordul, 
hogy egy-egy dolgot nem lehet benne megfelelően kezelni. Amíg a kontrollpontok 
működését nem láttuk át, addig különösen nagy hangsúlyt kellett helyeznünk az 
egyeztetésekre, ellenőrzésekre. Az ASP rendszerben több szakrendszer működik, 
melyek között a teljes összhang még nem teljes, így több szakrendszerbe is 
szükséges a törzsek kialakítása, tételek felvitele, mely lassítja az ügyintézést. 
Alapvető problémák nehezítik munkánkat pl. az irat szakrendszer csak Internet 
Explorerben, a gazdálkodás inkább Microsoft Firefoxban és Google Chromeban 
működik.  

Összességében megállapítható, hogy az osztály számára 2018. évben az ASP 
rendszer megismerése és alkalmazása jelentette a legnagyobb kihívást. Ezen kívül a 
jelentős számú pályázattal kapcsolatos feladatellátás szinte minden dolgozó számára 
többletfeladatot jelentett.  

A központi adatszolgáltatás, a beszámolás a Magyar Államkincstár által működtetett 
KGR rendszeren keresztül történt, melynek az ASP rendszerrel való összhangját 
kialakították. A KGR program használata továbbra is nehézkes, nem felel meg a kor 
igényeinek. Folyamatosan változtatják, egyre több ellenőrzési és szűrési pontot 
építenek ki benne, melynek során a gyakorlatban előforduló összes esetre nem 
mindig gondolnak.  

Az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos időszükséglet ellenére továbbra is eleget 
kell tennünk a Magyar Államkincstár felé a havi jelentési kötelezettségnek. A 
folyamatos tesztelések, újabb ellenőrzési pontok beiktatása, az állandó változások azt 
eredményezik, hogy a Kincstár szinte még jóvá sem hagyta az előző hónap 
beszámolóját, már a következőt kell leadnunk. A folyamatos módosítások azt 
eredményezik, hogy a beszámoló űrlapjai egyre később kerülnek közzétételre, az 
önkormányzatoknak pedig egyre kevesebb idő áll rendelkezésre a megfelelő 
adatszolgáltatásra. A határidőben, illetve nem megfelelően teljesítő 
önkormányzatokat a Magyar Államkincstár bírság kiszabásával szankcionálja. 
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Költségvetési feladatok, állami támogatások igénylése, elszámolása: 

A 2018. évi költségvetést az államháztartási törvényben és a végrehajtásáról szóló 
kormányrendeletben előírtak szerint állítottuk össze, melynek során figyelembe 
vettük a képviselő-testületi döntéseket is. 2018. évben is törekedtünk a működési és 
felhalmozási egyensúly biztosítására.  

A bevételeknél megállapítható, hogy azok legjelentősebb részét az állami 
támogatások jelentik. Az ehhez kapcsolódó mutatószámok felmérése már a 
költségvetési évet megelőző október hónapban megkezdődtek, s év közben három 
alkalommal módosíthatóak, melyről határidőben gondoskodtunk az intézmények által 
szolgáltatott adatok alapján.  

Számba vettük az állami támogatáson felül várható saját bevételeket, adó- és 
közhatalmi bevételeket, várható egyéb támogatásokat, pályázati forrásokat. 

Az önkormányzat költségvetésének összeállításához az intézmények megküldték a 
már kialakított és alkalmazott táblázatokat, előzetes költségvetésüket. Többszöri 
átdolgozás után lehetőségeinkhez mérten csak a legszükségesebb kiadások kerültek 
tervezésre. A rendelkezésre álló fejlesztési források függvényében a szükségestől 
kevesebb felhalmozási kiadást terveztünk az egyes tételek fontossági rangsora 
alapján. Az önkormányzatnál a felhalmozási kiadások jelentős része pályázati 
források bevonásával valósult meg. Továbbá 2018. évben a Képviselő-testület 155 
millió Ft kormányzati hozzájáruláshoz kötött és 10 millió Ft összegű kormányzati 
hozzájárulás nélkül felvehető fejlesztési célú hitel felvételéről döntött, melyeket 
hosszas egyeztetés után a Korona Takarék Takarékszövetkezet biztosított.  

A kiadások megtervezésénél figyelemmel voltunk a jogszabályi környezet változásaira 
is, így többek között a megváltozott minimálbér és garantált bérminimum, valamint 
közfoglalkoztatási bérek összegére, a szociális hozzájárulási adó mértékére.   

A dologi kiadások megalapozottan, a testület által elfogadott nyersanyagnormák, az 
ellátotti létszám, a megkötött szolgáltatási szerződések és előző évek teljesítési 
adatai alapján kerültek összeállításra. 

Az intézményekkel több fordulóban egyeztetett költségvetési tervezetet a bizottságok 
véleményezték, s azt a képviselő-testület elfogadta. A költségvetési rendelet a 
kötelezően előírt mellékleteken kívül további táblázatokat is tartalmazott, melyek az 
egyes tételek átláthatóságát, a döntések megalapozottságát segítik. 

Az elfogadott költségvetési rendeletből határidőre elkészült minden szervezet 
esetében az elemi költségvetés, melyet benyújtottunk a Magyar Államkincstár felé. 
Az intézményi elemi költségvetések felülvizsgálata megtörtént. 

Az elemi költségvetés a testület részére előterjesztettől jóval részletesebb, hiszen a 
költségnemeket és bevételeket abban már kormányzati funkcióként is meg kell 
bontani, melynek egyre jelentősebb szerepe van az állami támogatások 
felhasználásával történő elszámolás során. 

Az intézményeket tájékoztattuk az elfogadott rendelet szerint kötelezően betartandó 
előirányzatokról és a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokról. 

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletet négyszer módosította. 

Az elszámolásokban szereplő adatokat a Magyar Államkincstár egyre fokozottabban 
ellenőrzi, különböző automatizmusokat építettek be az űrlapokba.  
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Könyvvezetési, pénzkezelési, finanszírozási feladatok teljesítése: 

A számviteli nyilvántartások vezetése során figyelemmel kellett lennünk a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartás számviteléről szóló 
4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározott alapelvekre és előírásokra, 
valamint a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben meghatározott kormányzati 
funkciókra.  

Valamennyi gazdasági eseményről, mely az eszközök, illetve források állományát 
megváltoztatja bizonylatot kell kiállítanunk. A szabályszerűen kiállított bizonylatok 
alapján kerültek könyveinkben a gazdasági események rögzítésre. A gazdasági 
események a költségvetési, valamint a pénzügyi számvitel szerinti 
könyvvezetésünkben is megjelentek.  

Az ASP rendszerben a követeléseket, kötelezettségvállalásokat nyilvántartásba 
vettük.  

A pénzkezelési jogkörök gyakorlása a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően 
történt. Helyettes személyek kijelölésével gondoskodtunk a szabályszerű 
feladatellátásról.  

Az írásbeli kötelezettségvállalások esetében a pénzügyi ellenjegyzés megtörtént. 

A beérkezett számlák pénzügyi teljesítéséről igyekeztünk határidőben gondoskodni. A 
pénztárban a nyitva tartás rendjét ismét meghatároztuk amiatt, hogy az új 
dolgozónak könnyebb legyen a betanulás, illetve a háttérmunkálatokra is legyen 
elegendő ideje, azonban ennek betartása nehezen volt kivitelezhető. 

A szervezetek pénztárainak, elkülönített pénztárainak (pl. közfoglalkoztatási pénztár) 
vezetése mellett a banki utalások teljesítése is osztályunk feladata. 2018. évben 
három dolgozó látott el pénztárosi feladatokat, összesen 19 db házipénztár és 
elektronikus pénztár vezetéséről gondoskodtunk. A folyamatos feladatellátás 
érdekében több helyettest jelöltünk ki. A banki utalások esetében a jelentős számú 
bankszámlaszám miatt nagy odafigyelést igényelt a megfelelő számláról történő 
utalás. 2018. októbertől az európai uniós forrásból származó pályázati pénzeszközök 
számlavezetését a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített bankszámlákon kell 
lebonyolítanunk, mivel azok összértéke meghaladta az 50 millió forintot. A papír 
alapú utalás helyett a MÁK Electra rendszer szolgáltatás igénybevételével 
gondoskodtunk a tételek átutalásáról, mely azonban nehezebben kezelhető és 
kevésbé átlátható, mint a számlavezető pénzintézetünk rendszere pl. az aktuális 
egyenlegeket nem látjuk, arról csak a számlatörténet lehívásával, vagy igazolás kérés 
vagy telefonon történő lekérdezés alapján tudunk megbizonyosodni. A bankszámlák 
feletti rendelkezési jogosultságokat a személyi változások miatt folyamatosan 
aktualizálnunk kellett.  

Gondoskodtunk az intézmények finanszírozásáról. 

A pénztárban gondoskodtunk a beszerzési előlegek kiadásáról, elszámolásáról és 
nyilvántartásáról. Az ASP rendszer a beszerzési előlegekről nem vezetett megfelelő 
nyilvántartást, így egy ideig vissza kellett térnünk a szervezetenkénti, kézi 
nyilvántartásra. A gyógyszertárak részére a határozatok alapján biztosított 
gyógyszerköltségek fedezetére is adtunk ki előleget, valamint el is számoltattuk őket.  

A hivatal és az önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsik elszámolásait ellenőriztük, 
gondoskodtunk az üzemanyagkártyák feltöltéséről, valamint, mint az elektronikus 
pénzeszköz könyveléséről. 
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A bírósági megkeresésekre tájékoztatást nyújtottunk a köztisztviselők és a 
közfoglalkoztatottak jövedelméről. Nyilvántartást vezettünk a munkabér- és 
szerszámtartozásokról, negyedévente hátralékos kimutatást készítettünk. 

Vezettük az értékcikkek (értékpapír), szigorú számadású nyomtatványok 
nyilvántartását, gondoskodtunk a megőrzésükről. 

Gondoskodtunk a temetési segélyek, a szociális ellátások, illetve települési 
támogatások kifizetéséről, utalásáról, illetve nyilvántartásáról. 

Osztályunk látta el az állami adóhatósággal kapcsolatos bevallási, befizetési 
kötelezettségeket (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó). 2018. félévétől a 
nemzetiségi önkormányzatok ’08-as bevallásának NAV felé történő továbbításáról a 
MÁK gondoskodik.  

A munkaügyi feladatok tekintetében a foglalkoztatási szerződések pénzügyi 
ellenjegyzését, számfejtését és kifizetését végeztük. Feladatunk a KIRA 
illetményszámfejtő rendszerben a rendszeres és nem rendszeres juttatások 
számfejtése, kifizetése. A köztisztviselők és közalkalmazottak cafeteria elemeit 
(Erzsébet utalvány, Széchenyi Pihenő Kártya, készpénz, iskolakezdési támogatás, 
helyi utazásra szolgáló bérlet, önkéntes egészség- és nyugdíjpénztár) teljesítettük: 
megrendelés, átutalás, kiosztás, számfejtés, nyilvántartás vezetése. 2018. évben a 
pályázatok lebonyolítása miatt jelentős többletfeladatot jelentettek a megbízási 
szerződések rögzítései, számfejtései, utalásai. A feladatok egyszerűsítése miatt 2018. 
márciustól a havi rendszerességgel fizetendő megbízási díjak számfejtéseit átadtuk a 
MÁK részére. 

A számfejtési feladatok közé tartozott továbbá többek között a jubileumi jutalom, a 
szemüvegtérítés, a munkába járást szolgáló bérlettel vagy teljes árú menetjeggyel 
vagy gépkocsival történő költségelszámolás, valamint az illetményelőlegek 
számfejtése. 

A távollétek, illetve korrekciók miatti hóközi számfejtések átláthatóvá tétele 
időigényes, előfordul, hogy egyszerre több bérjegyzék alapján kell levezetnünk, hogy 
mi jár a dolgozónak, illetve keletkezett-e bérkülönbözet. Bérkövetelés esetén azok 
nyilvántartása osztályunk feladata.  

A dolgozók bérjegyzékeit a MÁK e-adat rendszeréből kell letöltenünk és kiosztanunk. 
A dolgozók hitelfelvételhez szükséges jövedelemigazolásainak kiállításáról, az éves 
személyi jövedelemadó- és járulékigazolás kiosztásáról gondoskodtunk. A pénzügyi 
osztály számfejtette és utalta a képviselők kieső idejére járó illetményeket.  

A jegyzői titkárság dolgozójával együtt gondoskodtunk a közfoglalkoztatások 
lebonyolításával kapcsolatos dologi kiadások tételes nyilvántartásáról, elszámolásáról, 
továbbá a közfoglalkoztatási bérek kifizetéséről és elszámolásáról a Munkaügyi 
Hivatal felé Edelény, Abod és Szakácsi önkormányzatai, valamint az Edelényi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a párhuzamosan futó programok 
esetében programonként külön-külön. 

A GINOP program keretében támogatott dolgozók elszámolásait szintén elkészítettük 
és benyújtottuk a támogató felé. 

A kifizetések teljesítésére csak a teljesítésigazolást, érvényesítést, utalványozást és 
ellenjegyzést követően került sor. 
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A gazdasági eseményeket a pénzkezelési jogkörök megfelelő igazolását, illetve a 
kontírozást követően az ASP rendszerben a megfelelő költségnemekre, bevételi és 
kiadási jogcímekre, valamint kormányzati funkciókra számoltuk el. A pályázati, illetve 
fejlesztési kiadásokat ún. „szervezeti egységekre˝ bontottuk, annak érdekében, hogy 
egy-egy szervezetre való szűréssel gyorsan és átláthatóan megjelenjenek az egyes 
pályázatokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó bevételi és kiadási összegek.  

A főkönyvi könyvelés részére negyedévente hátralékos kimutatás készült. 

Osztályunk feladata a számlázás is. A közvetített szolgáltatások esetében (Járási 
Hivatal, Tankerület rezsi kiadások, dolgozók magáncélú telefonhasználata) a 
megfelelő felhasználási arányok alapján történt a továbbszámlázás. 

A pénztárral és bankszámlakezeléssel kapcsolatos feladatokat, a pénzkezelési 
jogköröket szabályzatokban rögzítettük. Ezen kívül rendelkeztünk a kapcsolódó 
jogszabályok által előírt szabályzatokkal is. A szabályzatok folyamatos karbantartása 
rendkívül időigényes feladat a szervezetek nagy száma miatt. Egy-egy változás pl. 
személyi változás átvezetése jelentős többletterhet jelent.  

Beszámolási, zárszámadási kötelezettségek teljesítése: 

2018. évben határidőben eleget tettünk valamennyi szervezet esetében a KGR 
rendszeren keresztül a Magyar Államkincstár felé történő havi jelentési 
kötelezettségünknek az NGM által meghatározott űrlapokon. 

Negyedévente egyeztetésre kerültek az analitikus és főkönyvi könyvelések. Minden 
szervezet esetében elkészültek a mérlegjelentések, melyeket főkönyvi kivonattal, 
leltárral támasztottunk alá. 

Megtörténtek a mérlegtételek értékelései, értékvesztések, értékcsökkenések 
elszámolásai, aktiválások, követelések felülvizsgálatai, behajthatatlan követelések 
leírásai. 

A KGR rendszer többszöri módosítása következtében a végleges Kincstári jóváhagyás 
több hónapot csúszott, mely a napi munkavégzést nagyban hátráltatta. 

A költségvetési beszámolókkal egy időben elszámoltunk az előző évi támogatásokkal. 
Eleget tettünk a minden évben szigorodó, új elemeket tartalmazó költségvetési évet 
megelőző év felülvizsgálata során bekért adatszolgáltatási kötelezettségnek is. 

Az Áht-ban meghatározottak szerinti tartalommal elkészítettük és Képviselő-testület 
elé beterjesztettük a zárszámadási rendelettervezetet, melyben bemutatásra kerültek 
a pénzeszközök változásai, az adósságot keletkeztető ügyletek és lejáratai, a vagyon 
alakulását bemutató kimutatás is.  

A zárszámadással egyidejűleg fogadta el a Képviselő-testület a 2017. évi 
pénzmaradvány összegét, illetve felosztását. 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok teljesítése: 

Az ingatlanok adásvétel útján történő hasznosításának során a döntésre történő 
előkészítést (értékbecslések és energetikai tanúsítványok megrendelését), a döntés 
után pedig a szerződések előkészítését, a szerződéskötést követően a változások 
ingatlanvagyon-kataszterben történő rögzítését végeztük, továbbá ingatlanvásárlás 
esetén földhivatali ügyintézést az ingatlan-nyilvántartásba vétel érdekében, az 
ingatlan átadás-átvételeket lebonyolítottuk.  
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Adatot szolgáltattunk az ingatlanvagyont érintő változásokról a tárgyieszköz-
nyilvántartás részére.  

Pályázati, versenytárgyalási felhívásokat függesztettünk ki, gondoskodtunk a 
honlapon és a Városi Televízióban történő megjelentetéséről. 

Folyamatosan vezettük az ingatlanvagyon-katasztert. Az adásvételen túl az 
értéknövelő felújítások, beruházások, telekalakítások rögzítését, átvezetését, 
forgalomképesség szerinti besorolás módosítását végeztük. Az ingatlanvagyont 
folyamatosan egyeztettük a tárgyieszköz-nyilvántartás adataival. 

Az év végi zárszámadáshoz kapcsolódó vagyonkimutatást az előírt tartalommal 
elkészítettük. 

Jelzálogjog-bejegyzéseket folyamatosan felülvizsgálatuk, bejegyzéseket, illetve 
törléseket kezdeményeztünk. 

Az önkormányzati ingatlanokat részletre megvásárló ügyfelek fizetési ütemezés 
szerinti törlesztését figyelemmel kísértük, szükség esetén felszólítottuk. 

Információt szolgáltattunk a vezetői döntésekhez, a jogszabályokban előírt szervek 
részére (Magyar Államkincstár) és társosztályok (városfejlesztés, építéshatóság) 
részére. A statisztikai adatszolgáltatásokat teljesítettük. 

A földhivatali TAKARNET-rendszerből az ingatlan-nyilvántartás adatait lekérdeztük.  

Az ügyfeleket tájékoztattuk az ingatlanok adásvételével kapcsolatban. 

Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés előkészítéséhez adatokat kértünk be az 
intézményvezetőktől, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetőitől, 
ajánlatkérőket állítottunk össze, kapcsolatot tartottunk a biztosítási alkusszal. 

Az önkormányzat vagyonát ért káreseményeket a biztosítótársaság felé 
bejelentettük, teljes körű kárügyintézésben részt vettünk. 

Az önkormányzatok és a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonában, használatában 
lévő immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések és felszerelések, járművek 
(tárgyi eszközök) analitikus nyilvántartását vezettük, az év közbeni változásokat 
könyveltük. Negyedévente értékcsökkenést számoltunk el, negyedévente zárásokat 
készítettük, egyeztettük a főkönyvi könyveléssel, vagyongazdálkodással. Elláttuk a 
leltározással kapcsolatos feladatokat. 
Az önkormányzat tulajdonát képező, feleslegessé vált eszközök selejtezését, az 
intézmények selejtezési szándékának képviselő-testület elé terjesztését szükség 
szerint elvégeztük.  
2018. évtől a befektetett eszközök kezelését, nyilvántartását az ASP rendszer KATI 
moduljában kezeljük, a törzsek kialakítását, az eszközök migrálását elvégeztük. 

 

Adóztatási feladatok ellátásának teljesítése: 

Edelény Város Önkormányzata vonatkozásában a pénzügyi osztály látja el az 
iparűzési adóval, gépjármű adóval, talajterhelési díjjal, valamint az adók módjára 
történő behajtásokkal kapcsolatos feladatokat.  

Szakácsi község illetékességi területén az iparűzési és gépjármű adóztatási, Abod 
község illetékességi területén a magánszemélyek kommunális adóztatásával, 
gépjármű adóztatással, valamint a talajterhelési díj bevallásával kapcsolatos 
feladatokat végeztük. 
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Törvényben meghatározott kereten belül javaslatot tettünk a helyi rendeletek 
módosítására, figyelemmel kísértük a központi szabályokból eredő változásokat. 

Az ASP rendszerhez való csatlakozás előkészítő munkái még 2017. évben 
megkezdődtek, s az adóval kapcsolatosan is ez elég hosszú folyamat volt. Az új 
program használatával az adminisztratív terhek kissé megnőttek, többek között a 
postázási tevékenységet, a tértivevények visszaérkezését, a határozatok jogerőre 
emelkedését is rögzíteni kell a rendszerben. 

További változást jelentett, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglalt 
rendelkezések értelmében a gazdálkodó szervezetek (gazdasági társaságok és egyéni 
vállalkozók is) kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni. Az elektronikus 
ügyintézés leginkább az iparűzési adó területén jelentkezett, hiszen a bevallásokat, 
bejelentkezéseket, adóigazolás kiadásához a kérelmeket már csak így nyújthatják be. 
A vállalkozók több, mint fele 2018. évben az iparűzési adóbevallási kötelezettséget az 
állami adóhatóságon keresztül, elektronikusan teljesítette. Az Önkormányzati Hivatali 
Portálon keresztül is lehetséges a bevallás benyújtása. Ennek a rendszernek az 
előnye a NAV nyomtatványához képest, hogy logikai és számszaki ellenőrzést is 
végez.   

 

Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok teljesítése: 

Folyamatosan figyelemmel kísértük a jogszabályokat és a változásoknak megfelelően 
alkalmaztuk. Feladatunk az önkormányzati adórendelet módosítására történő 
javaslattétel, illetve a módosítás elkészítése. 

Évközben a változásokat nyilvántartásba vettük, az adózók bejelentése alapján a 
törzsállományt folyamatosan karbantartottuk, az adóalanyok körét egyeztettük, ez 
alapján folyamatosan, illetve szükség szerint felhívtuk a kötelezettség teljesítésének 
pótlására. Esetenként a céghírek információs adatbázisát összevetettük az 
önkormányzati adónyilvántartással. 
Az adószámlák kötelezettségeit és pénzforgalmát könyveltük, kapcsolatot tartottunk 
a társhatóságokkal, információs jelentéseket, zárásokat, adatszolgáltatásokat 
készítettünk. 
Évente két alkalommal számlaegyenleg értesítőt küldtünk ki március 15, illetve 
szeptember 15. napját megelőzően, kb. 1500 db-ot. 
A 2018. május 31. napjáig esedékes bevallásokat átvettük, ellenőriztük, 
nyilvántartásba vettük és a NAV által megküldött és hivatali kapun keresztül érkezett 
bevallásokat figyeltük, feldolgoztuk az ASP Adó szakrendszerben. 

Fogadtuk az ügyfeleket, szükség esetén telefonon is tájékoztattuk őket és segítséget 
nyújtottunk a bevallások kitöltéséhez, egyeztettük a befizetett adóelőlegek összegét. 
A túlfizetési kiutalási igényeket elbíráltuk, intézkedtünk a kiutalásról vagy 
átvezetésről. 

Elbíráltuk az egyedi adóelőleg módosítási kérelmeket. Felszámolási eljárás indulása 
esetén bejelentettük a hitelezői igényt a felszámoló biztos felé. 

Az adóbevallások, bejelentések elmulasztása esetén szankcionálást (mulasztási bírság 
kiszabása) alkalmaztunk. 
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Adóbefizetés elmulasztása esetén a tartozás beszedése érdekében behajtási 
cselekményt foganatosítottunk: az iparűzési adóban elsősorban fizetés felszólítások 
kiküldése, inkasszó benyújtása (2018. évben kb. 96 esetben), önkormányzati 
köztartozás bejelentése a NAV felé. 

Méltányossági kérelmeket (adó mérséklése, fizetési halasztás, részletfizetési 
kérelmek) döntésre készítettünk elő, meghoztuk a határozatot. A fellebbezések 
felterjesztését előkészítettük. 

Az adózók kérelmére adóigazolásokat állítottunk ki pályázatok, támogatások, illetve 
hitelintézeteknél történő felhasználás céljából. 

 

Talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok teljesítése: 

Elláttuk az adóztatási feladatokat: bevallási nyomtatványok, tájékoztatók elkészítése, 
eljuttatása az adózókhoz, gondoskodás a nyomtatványoknak az önkormányzat 
honlapjára történő feltöltéséről, a bevallások átvétele, szükség esetén 
segítségnyújtás a kitöltésben, feldolgozás az ASP rendszerben. 
A bevallást nem teljesítőket felszólítottuk a mulasztás pótlására, szükség esetén 
helyszíni ellenőrzést végeztünk. 
A bevallást elmulasztók díjfizetési kötelezettségét határozattal írtuk elő az ÉRV-től 
megkért adatszolgáltatás alapján. A befizetést elmulasztóknál behajtási intézkedést 
foganatosítottunk (felszólítás, inkasszó, munkabér vagy nyugdíj letiltás, jelzálogjog 
bejegyzés). 

Fogadtuk az ügyfeleket, személyes és telefonos tájékoztatást és segítségnyújtást 
biztosítottunk. 

Szükség esetén javaslatot teszünk az önkormányzati rendelet módosítására, a 
módosítást előkészítjük. 

2018. évben az edelényi adózók száma 336 fő, az abodi adózók száma 16 fő volt. 
Végrehajtást nem kezdeményeztünk. 

 

Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok teljesítése: 

Az év elejei nyitó állományt a gépjármű hatósági nyilvántartással egyeztettük, az ASP 
rendszerben mutatóztuk, az új adózók személyi adatait a törzsben rögzítettük. 
Adóköteles gépjárművek után megbontva történt az előíró határozatok kiadása az 
alábbiak szerint: új személygépkocsi, év váltást követő személygépkocsi, új 
tehergépjármű, légrúgós tehergépjármű, valamint a mozgáskorlátozottság, illetve 
költségvetési szerv miatti mentes határozatok. 
Az előző évben tulajdonos által értékesített gépjárművekről törlő határozatokat 
adtunk ki és postáztunk. A havi változási lista alapján a határozatokat elkészítettük. 
Félévi fizetési értesítőket készítettünk és küldtünk az adózóknak. Szükség szerint a 
lakcímnyilvántartót megkerestük. 
Szükség szerint behajtási cselekmények foganatosítása a jogszabályok szerint: 

- fizetési felszólítók kiküldése 

- inkasszó benyújtása 

- letiltás benyújtása 

- forgalomból történő kivonás kezdeményezése 

- foglalás 
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- jelzálogjog bejegyzés. 

A gépjárműadó bevételt megosztottuk, havonta utaltuk a Magyar Államkincstár felé, 
illetve az önkormányzati főszámlára. 
 
Edelényben az adózók száma 2018. évben: 2840 fő 
Ügyiratszám: 3576 db 
2018. augusztusban kiküldött értesítések száma: 4860 db 
Szakácsiban az adózók száma: 18 fő 
Ügyiratszám: 24 db 
2018. augusztusban kiküldött értesítések száma: 68 db 
Abodon az adózók száma: 58 fő 
Ügyiratszám: 88 db 
2018. augusztusban kiküldött értesítések száma: 198 db 
Behajtási cselekményt egyik önkormányzatnál sem kezdeményeztünk. 
 

Adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatok 
teljesítése:  

Helyi önkormányzati adóhatóság által adók módjára behajtandó köztartozás: 
szabálysértési eljárási költség, elővezetési költség, igazgatási szolgáltatási díj, 
valamint minden olyan hátralék, melynek adók módjára történő behajtását 
jogszabály lehetővé teszi. 

2018. év végére kb. 450 db ügy volt folyamatban, mely jelentősen kevesebb a 
korábbi évekhez képest. Ennek oka, hogy az ügyek egy része elévült és csak csekély 
részét sikerült behajtanunk, valamint kb. 200 ügyet 2018. évi jogszabályváltozás 
miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére át kellett adnunk.  

A hátralékként kimutatott összeget az ASP Adó szakrendszerben rögzítettük. A 
behajtás érdekében fizetési felszólítókat küldünk, megkeressük a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóságot, Egészségbiztosítási Pénztárat az adós jövedelmi viszonyaira 
vonatkozó adatkéréssel letiltás kiadása végett, számlaszámokat kérünk meg 
pénzintézetektől inkasszó benyújtása céljából, végrehajtási jogot jegyeztetünk be, 
illetve jelzálogjogot töröltetünk. 

A befolyt bevételeket nyilvántartásba vettük, megosztottuk az önkormányzat, illetve a 
behajtást kérő között, az utalásokat teljesítettük. Tájékoztattuk a hátralékot kimutató 
szerveket. Elévülési időn belül a sikertelen behajtásokat nyilvántartottuk, ismételt 
végrehajtási cselekményeket foganatosítottunk. 

Az elévült ügyeket a nyilvántartásból töröltük, a végrehajtást kezdeményező szervet 
értesítettük. 

Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos feladatok teljesítése: 

Abod község illetékességi területén került bevezetésre, melynek éves összege 2018. 
évben 18.000. Ft/év volt.  

A tulajdonosi körök felülvizsgálatát a Takarnet rendszer segítségével folyamatosan 
végeztük, aktualizáltuk. Új adózók esetében a személyi adatok a törzsbe felvittük, a 
határozatok az ASP adó szakrendszerében elkészítettük, kiadtuk. 

Tulajdonváltozás esetén törlő határozatot adtunk ki. A bevallási kötelezettséget 
elmulasztókat írásban szólítjuk fel a kötelezettség teljesítése érdekében.  
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2018. évben az adózók száma 148 fő volt, 172 db kivetési irat keletkezett. Behajtási 
cselekményt nem kezdeményeztünk.  

Minden munkakör esetében feladatunk a jogszabályok változásának figyelemmel 
kísérése, annak alkalmazása a feladatellátás során. Az osztály minden dolgozója 
rendelkezik munkaköri leírással, melyet folyamatosan aktualizáltunk. 

A gazdálkodással összefüggő szabályzatok naprakészen tartása három 
önkormányzat, a közös hivatal, a társulás és hat nemzetiségi önkormányzat esetében 
mind a szervezetek száma miatt, mind a számos szabályzat (pl. Számviteli politika, 
Számlarend, Eszközök és források értékelési szabályzata, Leltározási és leltárkészítési 
szabályzat, Selejtezési szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, Kötelezettségvállalás, 
utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás és érvényesítés rendje, 
Gazdasági szervezet ügyrendje, Önköltségszámítási szabályzat) miatt nehéz feladat a 
napi munkavégzés mellett. Az osztály a sokrétű feladatok maradéktalan ellátását 
gyakran csak túlórával, illetve otthoni munkavégzéssel tudja teljesíteni. 
 

IV. BESZÁMOLÓ AZ IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY MUNKÁJÁRÓL 

 

Az Igazgatási és Szociális Osztály az Aljegyző irányítása alatt áll, az SzMSz szerinti 
engedélyezett létszáma – az aljegyzői státuszon kívül 9 fő. Az értékelési időszakban 
az Igazgatási és Szociális Osztály feladat ellátása során igen sokrétű államigazgatási, 
illetőleg hatósági feladatot látott el. Az értékelési időszakban több jogszabály 
módosulás következett be. 
 

A jogszabályok módosulásából eredő új feladatok nagyobb felkészülést és 
odafigyelést igényeltek az ügyintézőktől. 
 

Az Osztály tevékenységi körébe a következő feladatokat lehet kiemelni. 

1. Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok, 

2. Szociális igazgatási feladatok, 

3. A gyermekek támogatásával kapcsolatos feladatok  

4. Nyári és szünidei étkeztetés 

5. Birtokvitás ügyek intézése, 

6. Talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok, 

7. Hatósági bizonyítványok igazolások kiadása, 

8. Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos 

feladatellátás, 

9. Tűzvédelmi feladatok, 

10. Közterületek használatával, igénybevételével, engedélyezésével, 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, 

11. Mezőgazdasági, állategészségügyi feladatok, 

12. Telephely engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok, 

13.  Kereskedelmi tevékenységek, és idegenforgalommal kapcsolatos hatósági 

feladatok elvégzése, szálláshelyek engedélyezése, 

14. Működési engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatok, illetve ilyen 

tevékenységek bejelentésének tudomásul vétele, 

15. Ingatlanok értékesítésével földterületek eladásával, bérbeadásával 

kapcsolatos közzétételi – kifüggesztési – feladatok, 
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16. Anyakönyvi feladatok, 

17. Hagyatéki ügyek intézése, 

18. Névváltoztatási ügyek intézése, 

19. Népesség- és lakcím-nyilvántartási feladatok, 

20. Általános (első fokú) építéshatósági feladatok ellátása (45 településen). 

21. A fentiekhez kapcsolódó eljárási cselekmények/hiánypótlás, eljárás 

felfüggesztése, elintézési határidő meghosszabbítása, tényállás tisztázása 

stb./ elvégzése, társszervek Bírósági megkeresésének teljesítése, vagy 

elutasítása. 

22. Szakácsi község vonatkozásában az önkormányzati, hatósági feladatok 

ellátása. Testületi ülések előkészítése, rendelettervezetek, határozatok 

elkészítése, testületi jegyzőkönyvek elkészítése és továbbítása. 

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

I. Általános Igazgatási ügyek 

II. Szociálpolitikai ügyek 

III. Építéshatósági ügyek 

 

 

 

I. ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI FELADATOK 

 

Tárgykör 
Évek szerinti megosztás 
2016 2017 2018 

Közterület igénybevételének engedélyezése 14 15 15 

Birtokvédelmi ügyek 12 12 9 

Lakásigénylések száma 62 69 50 

Lakáskiutalások száma 0 - 0 

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek ügye 
(kiutalások) 

- - 0 

Fakivágás engedélyezése 5 9 8 

Hatósági hirdetmények kifüggesztése 122/174 148/55 117/32 

Működési engedély kiadása a tárgyévben 1 1 0 

Bejelentés – köteles kereskedelmi 
tevékenység a tárgyévben 

30 31 22 

Telephely engedély kiadása 2 8 0 

Telephely bejelentése 1 8 5 

 

A közterületek igénybevételével kapcsolatos feladatok számszakilag stagnálnak, 
annak ellenére, hogy a közterületet igénybe vevők száma nem csökkent, illetve, hogy 
a Képviselő-testület az igénybevételi díjat nem emelte. A közterületek ellenőrzését az 
eltelt időszakban folyamatosan végeztük.  
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A közterületek használatának jogszerűségét a közterület felügyelők folyamatosan 
ellenőrizték. A Képviselő – testület megalkotta 19/2016.(VII.14.) önkormányzati 
rendeletét, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 
jogkövetkezményeiről, amely magába foglalja a közterületek engedély nélküli 
használata esetén a szankció lehetőségét, azonban ezzel nem éltünk, mert a 
felszólítás minden esetben elérte célját és az engedély nélküli használó vagy 
engedélyt kért, vagy a használatot megszüntette. 

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

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

A birtokvédelmi ügyek 2018. évben csökkenő tendenciát mutat, ennek oka 
elsősorban, hogy az erre vonatkozó kormányrendelet külön szabályozza az eljárás 
menetét. 2015.03.01.-től hatályba lépett tárgykörre vonatkozó új jogszabály jelentős 
mértékben módosította az eljárási szabályokat, nem kerülhet sor bizonyítási 
eljárásra, hiánypótlásra, idézésre így növekedni fog az elutasítások száma. A 
jelentkező birtokvitás ügyek egy része, szoros összefüggésben van az ebtartással, az 
engedély nélküli ipari tevékenység űzésével, vagy kereskedelmi feladtok ellátásával. 
Körültekintő munkát igényel a kérelem minősítése, amely valójában arra is választ 
adott, hogy mely jogszabály alkalmazandó a kérdéses ügyben, vagyis hogy valóban a 
kérelmet a birtokvédelem tárgykörében kell e elbírálni. Tekintettel arra, hogy az 
általános szabályt/birtokvita/megelőzi a speciális szabályozás/állattartás, ipari 
tevékenység végzése/az ügyek jelentős része nem a birtokvédelemre vonatkozó 
szabályok szerint került elbírálásra.  

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

A névjegyzéken jelenleg 3 fő szerepel. 

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában érdektelenség 
tapasztalható. Az eredményes hasznosítás érdekében döntött úgy a Képviselő-
testület, hogy huzamosabb időn át üresen álló helyiség igénybevétele esetén az első 
évben 20 %, a másik évben pedig 10 % bérleti díjkedvezményt biztosít, és a bérleti 
díjat nem emelte. Ennek ellenére többszöri pályáztatás után sem érkezett pályázat 
szinte egész évében pl.: a Borsodi u 4. szám alatt lévő helyiségekre, a Borsodin út 4. 
szám alatti helyiség (a papírbolt kivételével) a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ingyenes használatába került. 

Fakivágás engedélyezésének köre szintén csökken, mivel a magántulajdonban 
lévő fák kivágásához engedélyt már nem kell kérni, csupán a közterületen lévő, vagy 
védett fa kivágása engedélyköteles és minden esetben pótlási kötelezettséget kell 
előírni. 
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A hatósági hirdetmény kifüggesztését a termőföldről szóló törvény, valamint az 
új Polgári Törvénykönyv alapján fennálló elővásárlási és elő haszonbérleti jog 
alapozza meg. Ennek megfelelően az Osztály végzi az ingatlanra vonatkozó 
elfogadott vételi, haszonbérleti ajánlat kifüggesztését és záradékolását. E feladatkör 
másik részét képezi a társhatóságok (Rendőrség, Járási hivatal) bíróság kérelme 
alapján történő kifüggesztés. A termőföldre vonatkozó kifüggesztések száma jelentős 
csökkenést mutat.  

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

A bejelentés köteles kereskedelmi egységek száma az értékelési időszakban 
jelentősen emelkedett. 

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

Anyakönyvi ügyintézés 

Tárgykör 
Évek szerinti megosztás 
2016 2017 2018 

Halálesetek anyakönyvezése 460 502 434 

Házasságkötések anyakönyvezése 47 50 48 

Teljes hat. apai elism. nyilatkozat 70 53 52 

Hagyatéki ügyek 298 152 294 

Névváltoztatási ügyek 12 28 19 

Állampolgársági ügyek 2 - 11 

Hatósági bizonyítványok - - 1 

 

Az anyakönyvi igazgatási szakfeladaton belül a születések, halálozások és 
házasságkötések anyakönyvezése történik. Az anyakönyvezési feladatokat a 
jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező anyakönyvvezető látja el, aki 
az anyakönyvezést elektronikus úton végzi és közreműködik a házasságkötéseknél, 
intézi az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos egyéb feladatokat, és részt vesz 
állampolgársági eljárások lebonyolításában. 2015 évtől már lehetőség van bármelyik 
anyakönyvvezetőnél elektronikusan kiállított halotti, születési vagy házassági 
anyakönyv kiállítására függetlenül attól, hogy az anyakönyvi esemény az ország mely 
településén történt. A feladatot ezidáig csatolt munkakörbe három fő végezte, akik 
közül kettő szakvizsgával is rendelkezett, míg a harmadik jogi végzettségű volt.  
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Jogszabály módosítás alapján önmagában a jogi végzettség már nem elegendő az 
anyakönyvi feladatok elvégzéséhez, a szakvizsga megszerzése is kötelező, ezért 
2017. második félévétől – és jelenleg is – már csak két fő végez anyakönyvezést. 

A halálesetek száma lényeges csökkenést mutat. 

A házasságkötések száma minimális mértékben csökkent, míg 2016-ban 47, 2017-
ben 50, addig 2018-ban 48 házasságkötésre került sor. Növekedett azonban a 
házasságkötő termen kívüli házasságkötések száma. 

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

Az anyakönyvi ügyintézéssel szorosan összefügg a hagyatéki feladatellátás. 

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

A hagyatéki ügyek száma jelentősen emelkedett, hiszen míg 2016-ban 298 hagyatéki 
eljárást folytattunk le addig 2017-ben 152. Ez a szám 2018-ban csaknem a duplájára 
emelkedett, hiszen 294 eljárást folytattunk le. A feladatellátás magába foglalta az 
örökösök nyilatkozatát, az elhunyt ingó- és ingatlan vagyonának feltérképezését, 
értékének megállapítását, illetőleg az iratanyag közjegyzőhöz történő továbbítását. 

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

A névváltoztatási ügyek száma jelentős csökkenést mutat a 2017. évi 28 
kérelemmel szemben, 2018-ban 19 kérelmet terjesztettek elő. Valamennyi kérelem a 
válás után a leánykori név visszavételére irányult. 

Az állampolgársági ügyek vonatkozásában, míg 2017-ben nem folytattunk le 
eljárást, addig 2018-ban 11 kérelem alapján végeztük el a feladatot. 

A hatósági bizonyítványok kiadására egy esetben került sor. 

II. SZOCIÁLPOLITIKAI ÜGYEK 

A feladatellátást megalapozó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény jelentős változása kapcsán teljes mértékben átalakult az 
önkormányzati segélyezési rendszer. A jelenlegi szabályozás alapvető lényege, hogy 
az említett törvény tartalmaz segélyformákat, de teljes mértékben a helyi 
önkormányzat hatáskörébe utalja annak eldöntését, hogy az úgynevezett „települési 
támogatás” körében milyen támogatási formákat vezet be, illetőleg ehhez milyen 
feltételeket határoz meg. Ennek megfelelően rendeletalkotási kötelezettséget írt elő, 
melynek alapján a Képviselő – testület megalkotta a pénzbeli és természetbeni 
támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016.(II.11.) önkormányzati rendletét 
(továbbiakban: Rendelet). A rendelet struktúráját figyelembe véve az osztály a 
döntésre hatáskörrel rendelkező számára előkészítette az ügyeseteket. A két nagy 
csoport közül kiemelkedő számban fordult elő a rendkívüli települési támogatás. 
E támogatási forma megállapítására elsősorban a váratlan élethelyzet bekövetkezése 
esetén, vagy olyankor került sor, ha a kérelmező önhibáján kívül a téli tüzelőt nem 
tudta biztosítani. A váratlan események körében az utóbbi időben nő a daganatos 
betegségek miatti anyagi nehézség, amiben a kérelmezők segítséget várnak.  
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A települési támogatás körében az osztály szintén előkészítette a döntéshozónak 
a létfenntartási gondok enyhítése lakhatási támogatás (fűtési támogatás, lakbér 
hozzájárulás, közüzemi díj támogatás), egészségügyi  állapot megőrzését jelentő 
szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulás, elhunyt személy 
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás, a gyermek családban történő 
gondozásának költségeihez való hozzájárulás (tanszer és tankönyv ellátás 
támogatása, gyermek étkezési támogatása, táborozási, nyaralási költségek) ápolási 
támogatás, időskorúak egyszeri természetbeni támogatása. Az értékelési időszakban 
december 31. napjáig 2219 fő töltötte be 62. életévét, akik egyenként 3.000 Ft 
értékű Erzsébet utalványban részesültek. Az utalványokat át nem vevő nyugdíjasok 
utalványát létfenntartási támogatás benyújtók között kerültek kiosztásra. Jelentős 
(149 fő) olyan gyermek kapott támogatást, aki életvitelszerűen a városban él és a 
Szent János Görögkatolikus Gimnázium tanulója.  

2018 évben is valamennyi olyan gyermek részére, aki halmozottan hátrányos 
helyzetű, vagy hátrányos helyzetű a téli, őszi, tavaszi, nyári szünidő teljes időszakára 
megszerveztük a napi egyszeri meleg étkezést. Ennek megfelelően a tavaszi 
szünetben átlagosan 1240, a nyári szünetben 20.540, az őszi szünetben 1074, és a 
téli szünetben 1809 gyermek kapott ellátást.  

A szociális feladatellátás hatásköri szabályozását nagymértékben befolyásolta az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, amely továbbra is 
fenntartotta a sommás eljárást, melynek alapján a kérelem benyújtását követő 8 
napon belül – ha minden adat rendelkezésre áll – döntést kell hozni. Ha pedig a 
meglévő adatok döntéshozatalra nem alkalmasak ún. „függő hatályú” döntést kell 
hozni, vagyis az elintézési határidő a hiánypótlás teljesítéséig szünetel. E szabály 
megtartása érdekében a hatásköri szabályozás úgy lett megállapítva, hogy azokban 
az ügyekben, ahol jelentős számú kérelem érkezik be a döntést hozó egy személy, 
így a döntések hatékonyan és időben meghozhatóak.  

Konkrétan ez az alábbiakat jelenti: 

 
Polgármesteri hatáskörök 

 
 rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható ellátásokkal kapcsolatban, 

 a települési támogatás keretében nyújtható az egészségi állapot megőrzését 

jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulással, és az elhunyt 

személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulással kapcsolatos 

ügyekben, 

 közköltséges temetés elrendeléséről, költségek megtérítése alóli mentesítés, 

 a települési támogatás keretében nyújtható létfenntartási gondok enyhítésével 

kapcsolatban, 

 a települési támogatás keretében nyújtható a gyermekek családban történő 

gondozásának költségeihez való hozzájárulás támogatás körébe tartozó a 

tanköteles gyermekek, tanszer, tankönyv ellátásának támogatására, a gyermek 

étkezési támogatására, a gyermek köznevelési intézmény, sportegyesület 

javaslatára a táborozási-nyaralási költségekre 
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 Fő Eset Fő Eset 

Polgármester 

 

Megállapítás Elutasítás 

1. Rendkívüli települési támogatás 

Ebből:  
- rendkívüli élethelyzet 

- téli tüzelő beszerzése 

888 

 

 

930 54 54 

2. Létfenntartási támogatás 616 964 23 23 

3. Egészségi állapot megőrzése 75 126 7 7 

4. Elhunyt eltemetési költségeihez 
való hozzájárulás 

25 25 8 8 

5. Iskoláztatási támogatás 

 

Ebből:  
- tankönyv, tanszer 

- étkezés 

- külön óradíj 

 

 

8 

8 

 

 

8 

8 

- 

 

 

5 

5 

 

 

 

5 

5 

6. Közköltséges temetés 9 9   

 

Jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek 

 települési támogatás körében biztosítható lakhatási támogatás 

o fűtési támogatás 

o lakbér hozzájárulás 

o közüzemi díj támogatás 

 Megállapítás Elutasítás Jegyzői 

 Fő Eset Fő Eset  

1. Lakhatási 

támogatás 

Ebből: -fűtési 
támogatás 

- lakbér 

hozzájárulás 

- közüzemi 

díjtámogatás 

238 

 

1 

4 

 

233 

238 

 

1 

4 

 

233 

29 

 

 

- 

 

29 

29 

 

 

- 

 

29 

 



79 

 

Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe tartozó ügyek 

 Megállapítás Elutasítás Humánpolitikai 
Bizottság 

 Fő Eset Fő Eset  

1. 
Szociális 
ösztöndíj 

támogatás 

149 149 5 5  

 

A korábbiakban vázolt szociálpolitikai támogatásokat, azok előkészítését döntés 

szerinti megállapítását az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat elvégeztük 

Abod és Szakácsi vonatkozásában is. Ugyancsak a két Községre vonatkozóan elláttuk 

a tüzelő támogatás megállapításával, kiosztásával és az elszámolással kapcsolatos 

teendőket, és megszerveztük a nyári étkeztetést. 

Szakácsi Község vonatkozásában előkészítettük és elkészítettük a Képviselő – testület 

elé kerülő előterjesztéseket, illetőleg rendelet tervezeteket, a testületi ülésekkel 

kapcsolatos jegyzőkönyveket. Végeztük a jegyzőkönyvek, a határozatok kivonatának 

és az önkormányzati rendeleteknek a nyilvántartását. 

III. ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYEK 

Tárgykör Évek szerinti megosztás 

2016 2017 2018 
Építési engedély kiadása 78 33 42 

Bontási engedélyekkel kapcs.elj. - - - 

Használatbavételi eng. elj. 12 6 11 

Használatbavétel tudomásulvételi eljárás 15 13 13 

Fennmaradási eng. eljárás 2 0 - 

Szakhatóságként való közreműködés 33 42 32 

Hatósági bizonyítványok száma 38 35 44 

Egyéb eljárások – iktatott ügyek 51 60 65 

Egyéb végzések 464 259 302 

Értesítés eljárás megindítása függő 
hatályú határozat 

87 47 52 

Hatósági szolgáltatás 64 93 22 

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

 Építési és módosított építési engedélyezési eljárás 

 Használatbavételi engedélyezési eljárás 

 Fennmaradási, fennmaradási- és továbbépítési engedélyezési eljárás 

 Az engedély hatályának meghosszabbítási eljárása 

 Tudomásulvételi eljárások: 

 Jogutódlás tudomásulvétele 

 Használatbavétel tudomásulvétele 

 Hatósági bizonyítványok kiállítása 

 Szakhatósági eljárások 

 Építésügyi hatósági szolgáltatás keretében szakmai nyilatkozat kiadása. 

 
Az ügyfél kérelmére elektronikusan, vagy papír alapon építésügyi hatósági 
szolgáltatást nyújtunk ennek száma 2018 évben jelentősen nőtt.  

Az eljárásokban a tényállás tisztázásához helyszíni szemlét tartunk, illetve 
jogszabályban foglaltak szerint helyszíni ellenőrzést végzünk. 

Vezetjük a nyilvántartásokat és statisztikai adatszolgáltatást végzünk. 

Kijelölés alapján az illetékességi területünkön kívül lévő eljárásokat lefolytatjuk, 
illetve szakhatósági eljárásban jegyzői szakhatósági állásfoglalást adunk. (pl. útügyi, 
hálózatfejlesztési, telekalakítási eljárásokban) 

Munkánkat az ügyfelek megfelelő tájékoztatásával, az ÉTDR rendszer és az E-napló 
(elektronikus építési napló) használatával végezzük. 

 

 

V. Beszámoló a Kistérségi Hivatal munkájáról 

 

2018. december 13. napján a Képviselő-testület a 142/2018.(XII.13.) határozattal 
elfogadta a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 
munkájáról szóló beszámolót. 2019. március 1-jétől a Kistérségi Osztály 
megszüntetésre, és a Jegyzői Titkárságba beolvasztásra került. 
 
Edelény, 2019. március 22. 

 
         Dr. Vártás József 

                                                                                    jegyző 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 

Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat működéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester az előterjesztést ismertetve elmondta, hogy a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B § (1) bekezdés d) 
pontjára figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami 
fenntartójának évente egy alkalommal ellenőrizni és értékelni kell a szakmai munka 
eredményességét. Ennek alapján elkészítették a falugondnoki szolgálat 2018. évi 
működéséről szóló beszámolót. 
 
Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                     18/2019.(IV.02.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2018. évi 

működéséről 
 

 Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő–testülete 
megtárgyalta a Falugondnoki Szolgálat 2018. évi 
működéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 

 
 Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő–testülete 

a Falugondnoki Szolgálat 2018. évi működéséről szóló 
beszámolót - a határozat mellékleteként – elfogadja. 
 

 Határidő:   azonnal 
 Felelős:      polgármester 
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A 18/2019.(IV.2.) határozat melléklete 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

a falugondnoki szolgálat 2018. évi működéséről 
 

A falugondnoki szolgálat által nyújtott szolgáltatás a szolgáltatói nyilvántartásba 
történt jogerős bejegyzéshez (működési tevékenységhez) kötött tevékenység. 
 
A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szakácsi Község 
Önkormányzata által nyújtott falugondnoki szolgáltatást 2014. június 20. napján a 
BOC/01/2021-3/2014. számú határozatával határozatlan időre nyilvántartásba vette, 
egyben a 2013. március 21. napján BOC/01/1126-3/2013. számon kiadott működési 
engedély hatályon kívül helyezését mondta ki. 
 
A szolgáltatói nyilvántartásba történt jogerős bejegyzést követően a legutóbbi 
módosításra 2015. május 14.-én került sor a BOC/01/1273-5/2015. számú 
határozatban, mert a szolgáltatáshoz használt gépjármű adataiban következett be 
változás. 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 11/2013. (VIII.14.) 
önkormányzati rendeletében meghatározza a falugondnoki szolgálat feladatait. Az 
említett rendeletet a Képviselő – testület – az 5/2016. (V.31.) önkormányzati 
rendeletével – hatályon kívül helyezte és a szolgálat feladatait ismételten 
meghatározta. 
 
A falugondnoki szolgálat jelenleg az alábbi önkormányzati döntések alapján végzi 
tevékenységét: 
 

- Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő – testületének 5/2016. (V.31.) 
önkormányzati rendelete 

- 9/2016. (V.31.) önkormányzati határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat 
elfogadásáról 

- a határozat 1. számú melléklete a Falugondnoki Szolgálat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 

- a határozat 1. számú függeléke a Falugondnoki Szolgálat gépjármű 
üzemeltetési szabályzatáról (Polgármester-jegyző együttes rendelkezés) 

- 10/2016. (V.31.) önkormányzati határozat a Falugondnok helyettesítéséről 
szóló megállapodás elfogadásáról 

- a határozat 1. számú melléklete az Együttműködési megállapodásról 
- 11/2016. (V.31.) önkormányzati határozat a szakmai program jóváhagyásáról, 

a munkaruha juttatás szabályozásáról és a továbbképzési terv jóváhagyásáról 
- a határozat 1. számú melléklete a Falugondnoki Szolgálat szakmai 

programjáról 
- a határozat 2. számú melléklete a Továbbképzési tervről 
- a határozat 3. számú melléklete a Munkaruha – juttatás szabályozásáról 
- a Pénzkezelésről szóló 1/2016. számú (Polgármester-jegyző)együttes 

rendelkezés 
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Az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Szt) 60. §-a alapján a 11/2013. (VIII.14.), majd az 5/2016. 
(V.31.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 
meghatározta a falugondnoki szolgálat feladatát. 
 
A rendeletalkotás célja, hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott keretek között a 
település lakói számára a településen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését 
segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgálatokhoz való hozzájutást elősegítse, a 
rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá, hogy a település 
lakosságát érintő falugondnoki információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa. 
 
  (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 biztosítsa, így 
  ba) a házi orvosi rendelésre szállítás,  
  bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, 
bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás 

támogatása, 
 
       (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) lakossági igények továbbítása, 
          d) a közreműködés egyéb lakossági vagy alapszolgáltatás nyújtásában. 
 
       (4) Az önkormányzati feladatok ellátást segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül 
a) az ételszállítás,  
          b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság számára, 
          c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. 
 
Fentiek alapján a falugondnok feladatai az alábbiak szerintcsoportosíthatóak: 
 
A jármű használatával kapcsolatos feladatok: 

- alkalmankénti ebédszállítás 
- rászoruló lakosok szakrendelésre, illetve kórházba szállítása 
- lakossági, önkormányzati ügyintézés és egyéb megbízások elvégzése 

 
Óvodával kapcsolatos feladatok: 

- szállítási feladatok elvégzése az óvoda részére, egyéb gyermekszállítás 
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Egyéb feladatok: 
- segítséget nyújt a rendezvények szervezésében 
- az önkormányzat és a társadalmi szervezetek által szervezett közös 

megemlékezéseken részt vesz és a lakosság részéről felmerülő szállítási 
feladatokat is ellátja 

- minden rendezvényen, eseményen közérdekű információt biztosít a résztvevők 
és a lakosok számára. 

 
A falugondnoki feladatokat korábban Lamos Béla és Guba Attila, jelenleg Ganyi 
Norbert látja el. A falugondnok a képzettséget megszerezte, feladatai a munkaköri 
leírásban meghatározásra kerültek. 
A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi a polgármester 
iránymutatása szerint, míg a többi feladat esetében – amennyiben rangsorolni kell – 
a polgármester dönt. 
 
A falugondnoki szolgáltatás alanyi jogon volt biztosítva. 
 
A falugondnok a munkáltatói jogkör gyakorlójával, a polgármesterrel alkalmanként 
előre megbeszélt időpontban munkamegbeszélést tart, valamint az időközben 
felmerült lakossági kéréseket személyesen, vagy telefonon intézik, beszélik meg. 
Ilyenkor a közfoglalkoztatottak részére kiadott éppen aktuális munkákat is egyeztetik, 
amit a falugondnok minden reggel továbbít a közfoglalkoztatottak felé. 
Természetesen érkeznek elégedetlen visszajelzések, olyan a szolgáltatásra nem 
rászoruló, mozgásukban nem korlátozott személyektől, akik a menetrend szerinti 
buszjáratok helyett a falugondnoki autót szeretnék igénybe venni. 
 
A falugondnokot távolléte esetén a Lak Község falugondnoka helyettesíti, azonban a 
helyettesítés a beszámolási időszakban ténylegesen nem valósult meg. A szállítási 
feladatokat elősegítő eszköz a falugondnoki jármű, melynek futásteljesítménye a 
korábbi években átlagosan 2380 km volt. 2018.-re vonatkozóan megbízható adat 
nem áll rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a falugondnok rendszeresen elmulasztja 
bemutatni a falugondnoki szolgálta havi elszámolását. 
 
A Volkswagen típusú új gépjármű 2018. évben vizsgázott, a vizsgáztatást megelőző 
javítási költség 144.000,- Ft volt.  
 
A falugondnoki szolgálat működtetésének kiadásai: 

 

 2018. év 

személyi jellegű kiadások 1.969.560 Ft 

egyéb kiadások 2.152.342 Ft 

összesen 4.121.902 Ft 

A Falugondnoki Szolgálat a lakosság és az önkormányzat igényeinek kielégítése 
érdekében tevékenykedett 2018. évben is. 
Mindazokat a célkitűzéseket, amit az önkormányzat a létrehozásakor megvalósítani 
kívánt meg tudja oldani, bár a működés szabályszerűségén vannak tennivalók. 
 
Szakácsi, 2019. március 27. 
         Oláh Lajos 
               polgármester 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 

Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi munkájáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A képviselő-testület minden évben megtárgyalja az 
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről szóló beszámolót, illetve ehhez 
tartozik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló is, 
amit minden év május 31-ig el kell fogadni. Ezt kormányrendelet írja elő. A beszámolót 
az edelényi képviselő-testület elfogadta, és most a Szakácsi képviselő-testület elé lett 
terjesztve. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                     19/2019.(IV.02.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 

2018. évi munkájáról 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2018. 
évi munkájáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozza: 

 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselőt-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2018. 
évi munkájáról szóló beszámolót és azt a határozat 
mellékleteként  e l f o g a d j a. 

 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi Szociális 
Szolgáltató Központ vezetőjének és dolgozóinak a 2018. évben 
végzett eredményes munkájáért. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: Intézmény, Pénzügyi Osztály, Titkárság 
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Melléklet a 19/2019.(IV.02.) határozathoz 

 
 

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, 
nagy szeretettel.” 

/Teréz anya/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

 

AZ EDELÉNYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 

KÖZPONT 

 

 

2018. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Horváthné Ipacs Katalin 

intézményvezető 
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Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ célja az elmúlt évekhez hasonlóan a színvonalas 

és személyre szabott ellátás mellett az is, hogy a szociális ellátórendszer iránt bizalom 

alakuljon ki az emberek körében a városban is. Számunkra fontos, hogy az ellátottak 

biztonságban tudják magukat, ezért ha az intézmény nem tud megfelelő ellátást nyújtani, segít 

megkeresni az ellátottak számára a megfelelő szolgáltatást. 

Továbbra is elsődleges szempontnak tekintjük, hogy a rászoruló személyek gondozása a saját 

környezetükben valósuljon meg, biztosítva, ezáltal a saját otthonukban, illetve ismerős 

környezetükben való maradásukat. 

Az előző évekhez hasonlóan a szociális gondoskodást átfogó tevékenységnek tekintjük, 

melynek célja és feladata a gondoskodásra szoruló ember szükségleteihez igazodó 

segítségnyújtás. 

A segítségnyújtás keretében felajánlott szolgáltatások mértékét és fajtáját a segítségre szoruló 

ember testi, lelki és szociális állapota határozza meg, figyelembe véve a szolgáltatás 

lehetőségeit. 

Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ elsődleges feladata, a koruk, egészségi állapotuk, 

szociális helyzetük alapján a vertikális integrációban működő szociális ellátó rendszer 

rászorultjainak ellátása, a rendszerbe történő elhelyezése, információ nyújtása.  

Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ integrált intézményként ellátja: 

 Szociális alapszolgáltatások körében az étkeztetést, házi segítségnyújtást, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást,  

 Gyermekjóléti alapellátások körében család-és gyermekjóléti szolgálat, család-és 

gyermekjóléti központ, biztos kezdet gyerekház 

 Tartós bentlakásos intézményként – idősek otthona – szakosított ellátást nyújt. 

 Egészségügyi szolgáltatásként otthoni szakápolást és a védőnői szolgálatot. 

Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ valamennyi szolgáltatása határozatlan idejű 

bejegyzéssel rendelkezik.  

ÉTKEZTETÉS 

Életünk során adódhatnak olyan helyzetek- előrehaladott életkor, betegség, szűkös anyagi 

helyzet-, amikor nehézséget jelent a főzés, az ebéd elkészítése. Ezekben a helyzetekben nyújt 

segítséget intézményünk a szociális étkeztetés szolgáltatásával. A 2018. évben a hét öt napján 

átlagban 171 fő vette igénybe szolgáltatásunkat. 

Az étkeztetés célja a helyi lakosság egészségügyi, mentális, fizikai vagy egyéb szociális 

rászorultságából adódó hátrányainak csökkentése. Az intézmény az ellátást igénybevevők 

részére a napi egyszeri meleg étkeztetés biztosításával az életminőség javítását, a rászoruló 

lakosság egészségügyi és fizikai állapotának szinten tartását, illetve romlásának megelőzését 

szeretné elérni. A szociális étkeztetés alapszolgáltatás biztosításával az egészségügyi állapot 

szinten tartása várható, ugyanis a napi egyszeri meleg főétkezéssel változatosabb, 

kiegyensúlyozottabb, ezáltal egészségesebb étrend biztosítható. Ez hosszabb távon 

betegségmegelőző hatású, az egészségügyi vagy szociális okokból kialakult alultápláltság 

megelőzhető. Nagy segítség ez a fajta szolgáltatás az alacsony jövedelműek számára. Emellett 

kiemelkedő jelentősége van a napi egyszeri rendszeres találkozásnak. Ez az idősek egyedül 

élők életvezetését segíti, napi rendszeres programmá válik az ebéd elvitele, megérkezése, az 

elzártság érzésének oldása. Az ételhordás lehetőséget nyújt arra is, hogy az érintett segítséget 

kérjen, a rendszeres kapcsolattartás egyfajta jelzéssel is él az ellátott személyi állapotának 

esetleges romlásáról. 

Az ételadagokat az Edelényi Szociális Szolgáltató Központon belül működő konyha 

biztosítja. Itt történik az ételhordókba történő kiadagolás. Az egyszeri meleg étel kiszállítása 

az intézmény működtetésében lévő, gépkocsival történik, illetve szociális gondozók szállítják 

az ételt a lakásokra.  
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Az elvitellel étkezők két helyről vihetik el az ebédet az intézmény központjából és az 

alapellátási központból. Az ebédet az ellátottak időben 11-14 óra között megkapják. A 

szolgáltatás személyre szabottan az ellátást igénybe vevő állapotának figyelembe vételével 

valósul meg. Az intézményvezetőként az igénybe vevő személlyel, a hozzátartozójával, vagy 

a törvényes képviselőjével közösen, az ellátott állapotának megfelelően állapítjuk meg az 

ellátás időtartamát, valamint azt, hogy az étkeztetést milyen módon veheti igénybe. 

 

Igénybevétel módja szerinti megoszlás: 

 Elvitel: 88 fő 

 Kiszállítás: 125 fő 

 Helyben fogyasztás: 29 fő 

 

Folyamatosan emelkedő tendenciát mutat a kiszállítással történő igénybevétel, ez az összes 

ellátott 51,65%-át teszi ki. Ennek oka az ellátottak korával, mozgásuk instabilitásával, 

egészségügyi állapotukkal magyarázható. 

 

A szociális ellátásban részesülő a személyes gondoskodásért térítési díjat köteles fizetni.  

Az étkeztetés intézményi térítési díja: 275 Ft + áfa/nap 

Az étel igénybevétel helyére történő kiszállítás esetén, a kiszállítás intézményi térítési díja:  

 napi 75 Ft + áfa 
 

Szociális étkeztetést igénybe vevők korcsoport szerinti megoszlása Férfiak Nők 

18-59 6 3 

60-69 31 29 

70-79 27 62 

80- 34 50 

 

Az étkezéssel kapcsolatban sokféle véleményt megfogalmaznak fogyasztóink. A különféle 

visszajelzésekben jelzik, hogy kissé idegenkednek- főleg az idősebbek- az egészséges 

táplálkozás megvalósulását célzó reform ételektől, ezzel szemben szívesen fogyasztják a 

hagyományos ízvilágú ismertebb, házias ételeket. Összességében azonban elmondható, hogy 

a szociális étkeztetésben kiszolgált ételekkel 95%-ban elégedettek az ellátottak. 

Edelény területén más konkurens szolgáltató is biztosít szociális étkeztetést, akik a 

rendelkezésre álló információk szerint valamivel olcsóbban látják el a szolgáltatást és többféle 

menüsorral próbálják magukhoz „csábítani” az ellátottakat. Szolgáltatásunkat azonban ez nem 

érinti negatívan, mivel szinte folyamatosan teljes létszámmal működünk és sok esetben 

várólistát állítunk fel. 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

A házisegítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybevevő önálló életvitelének 

fenntartását- szükségleteinek megfelelően- lakásán lakókörnyezetében biztosítja. 

Az ellátás kétféle módon történik: 

 személyi gondozás keretében gondozást és háztartási segítségnyújtást  

 szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás szolgáltatási 

elemeit biztosítja.  

A házi segítségnyújtás szakmai jogszabálykörnyezete az elmúlt évek során is sokszor 

változott. Nehéz megfelelni a mindennapoknak, mert iránymutató módszertan igazán nincs, 

nehézkes a szakmai információáramlás. A szakdolgozói létszám alapja a személyi gondozásra 

fordított idő és nem az ellátotti létszám. Egy szakképzett gondozónő havonta 147 órát kell, 

hogy személyi gondozásra fordítson, a fennmaradó időben dokumentációt vezet, vagy 

értekezleten vesz részt, stb.  
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A jogalkotó azon a véleményen van, hogy a szakképzett gondozó csak a személyi gondozást 

végzi, míg a szociális segítést közfoglalkoztatott munkatárssal is elvégeztetheti a szolgáltató. 

Edelényben a szociális segítést is szakképzett gondozónők végzik. A házisegítségnyújtásban 

részesülők önkiszolgálása minden esetben korlátokba ütközik. Életkoruk, egészségi állapotuk, 

mentális állapotuk miatt segítségre támogatásra van szükségük. Az ellátottak átlagéletkora 78 

év, elmondható róluk, hogy szükségleteik kielégítésében szinte napi segítséget igényelnek. Az 

igénybevétel oka a rossz egészségi, mentális, szociális állapoton kívül, hogy vagy egyedül 

élnek, vagy hozzátartozóik nem tudják megoldani felügyeletüket, problémáikat. 

Intézményünk próbálja a támasz szerepét betölteni. Az idősek életvitelének fenntartásában, a 

mindennapok nehézségeiben a gondozónő nagy segítséget nyújt és idővel nélkülözhetetlen 

„családtaggá”is válik. A szolgáltatást igénybevevők naponta azonos időben várják a 

gondozónőjüket, mert a rendszeresség biztonságérzetüket növeli. Törekszünk arra, hogy a 

gondozónők jelenléte némi színt vigyen az egyhangú hétköznapokba. Kihasználva intézményi 

autónkat sok esetben szállítjuk ellátottainkat háziorvoshoz, szakambulanciákra, kórházba a 

körzeten belül. Célunk a szolgáltatásnyújtás biztosítása mellett, hogy minél tovább az 

otthonukban maradhassanak a segítségre szoruló személyek. 

Nehézséget okoz az ellátásban, hogy sok esetben a hozzátartozók, illetve maguk a leendő 

kliensek is, nehezen szánják rá magukat a segítségkérésre, és akkor keresnek meg minket, 

amikor az állapot már visszafordíthatatlan, és kórházi elhelyezés indokolt. 

 

Ellátotti létszám alakulása 
2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 

30 fő 63 fő 50 fő 45 fő 

 

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátásban részesülővel megállapodást 

kötünk, amiben rögzítjük a havi órakeretet. 

 

 

A házi segítségnyújtásban részesülők száma gondozási szükséglet szerint 

Nem, 

korcsoport 

Férfi 
 

Gondozási szükséglet mértéke 
Házi segítség-

nyújtásban 

részesülők 

száma 

összesen  

Ebből: 

szociális 

segítésbe

n részesül 

Ebből 

személyi 

gondozás

-ban 

részesül 

0. fokozat I. fokozat II. fokozat III. fokozat 

    

18-39 éves        

40-59 éves  1   1 1  

60-64 éves  1   1  1 

65-69 éves        

70-74 éves        

75-79 éves 1 1   2  2 

80-89 éves  7   7  7 

90-X éves  3   3  3 

együtt 1 13   14 1 13 

 

Nem, 

korcsoport 

Nő 
 

Gondozási szükséglet mértéke 
Házi segítség-

nyújtásban 

részesülők 

száma 

összesen  

Ebből 

szociális 

segítésbe

n részesül 

Ebből 

személyi 

gondozás

-ban 

részesül 

0. fokozat I. fokozat II. fokozat III. fokozat 

    

18-39 éves  1   1   

40-59 éves  1   1   

60-64 éves 1 1   2 1 1 

65-69 éves  2   2  2 
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70-74 éves  2   2  2 

75-79 éves 1 8  1 10  10 

80-89 éves 3 10   13 3 10 

90-X éves        

együtt 5 25  1 31 4 27 

összesen 6 38  1 45   

 

A házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársakra nagyon nehéz és felelősségteljes munka 

hárul napi szinten, hiszen ők esőben, sárban, hóban, hidegben, melegben kerékpárral járják a 

várost, hogy mindenkihez napi szinten eljusson az általuk nyújtott segítség. Ezt a feladatot 

nem tudja ellátni csak olyan ember, akiben megvan a kellő empátia, tudás, segíteni akarás, és 

aki nem kötelező feladatnak/munkának tekinti tevékenységét, hanem hivatásának érzi 

szakmáját. Nagyon nehéz erre a feladatra alkalmas szakembert találni. Gondozóinknak nem 

csak az időjárás viszontagságaival kell megküzdeniük, valamint a folyamatos fizikai munka 

terhével, hanem az ellátottak mentális problémáit is napi szinten meg kell hallgatniuk és 

folyamatosan mentális támogatásban részesíteni őket. Intézményünk folyamatosan próbál 

dolgozóinak segítséget nyújtani, napi munkájuk-feladatuk ellátásának megkönnyítése, a 

„kiégési szindróma” megelőzése érdekében. Havi szinten tartunk szupervíziót, valamint 

félévente elmegyünk egy közös vacsorára ahol kötetlenül megbeszéljük a problémákat. 

A házi segítségnyújtás feladatait 5 fő szakképzett munkatárs látja el.  

2017. év óta folyamatos létszámhiánnyal küzdünk, ennek következtében bár a működési 

engedélyünk alapján 44 fő ellátását végezhetnénk, azonban a dolgozói létszámhiány miatt 

folyamatosan csökkentettük az ellátottak számát, ami kihat a normatíva teljesítésére is. 

Nehezíti munkánkat, hogy 1 fő gondozónő tartósan betegállományban van és a helyettesítése 

is nehézségekbe ütközik. Közfoglalkoztatott munkatárssal nem tudjuk pótolni a hiányzó 

szakembert, mivel a törvény nem engedi a személyi gondozás végzését csak szakképzett 

munkatársnak. Amennyiben lehetőséget kapnánk 1 fő szakképzett munkatárs felvételére, a 

helyettesítést is könnyebben tudnánk megoldani. 

A tavalyi éven is napi szinten „sakkoztunk”, hogy minden ellátotthoz eljusson a gondozónő. 

Sajnos a megállapodásokban rögzített óraszámot sem tudjuk tartani. Jelenleg is 4 fő várakozik 

az ellátásra 2018. év július hónapjától. Akik ezt a szolgáltatást igénylik a hosszú várakozást, 

ígérgetést nehezen tolerálják, mivel általában azonnali segítségre szorulnak koruk egészségi 

állapotuk miatt.  

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívót megfelelően használni képes időskorú, 

fogyatékos, vagy pszichiátriai betegséggel küzdő személyek részére nyújt segítséget az önálló 

életvitel megtartásához illetve a felmerülő krízis helyzetek elhárításához. A szolgáltatás 

biztonságot nyújt a rendszerben lévőknek, hiszen a nyakban hordozható csepp és ütésálló kis 

nyomógomb segítségével bármikor (nappal-éjjel) segítséget kérhetnek (rosszullét, baleset, stb. 

) esetén. Nagy igény lenne továbbra is az ellátottak részéről, több készülék elhelyezésére, 

mivel jelenleg is akkora várólistával rendelkezünk, hogy az ellátásba való bekerülésre 

hónapokat, de legtöbbször éveket kell várni 

 

Az ellátható személyek száma 51 fő. 
Az alábbi táblázatban négy évre visszamenően. láthatóvá válik, hogy az általunk nyújtott 

szolgáltatásra az igény folyamatosan emelkedik. 

 
2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 

9 14 24 23 
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A várakozók számának alakulását láthatjuk a fenti táblázatba, ebből 18 fő 2017. évtől 

várakozik 5 fő 2018. évben adta be kérelmét a szolgáltatásra. 2018. évben 5 készülék lett 

áthelyezve új ellátotthoz. Ezekből adatokból láthatjuk, hogy akár több évet is várni kell az 

ellátottaknak a szolgáltatás biztosítására. 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők szociális rászorultság szerinti 

megoszlása 2018. évben: 

 Egyedül élő 65 év feletti személy      50 fő 

 Egyedül élő súlyosan fogyatékos      0 fő 

 Egyedül élő pszichiátriai beteg       0 fő 

 Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti     6 fő 

 Kétszemélyes háztartásban súlyosan fogyatékos    0 fő 

 Kétszemélyes háztartásban élő pszichiátriai beteg    0 fő 

 
Az ellátást igénybe vevők életkor szerinti megoszlása Férfiak Nők 

18-59 0 0 

60-69 0 0 

70-79 3 19 

80- 8 26 

 

A riasztások megoszlása 2018. évben: 
Hónap Valós jelzés Téves jelzés Próba 

január 3 4 0 

február 1 1 0 

március 3 0 0 

április 1 1 0 

május 1 1 28 

június 3 3 11 

július 1 1 2 

augusztus 0 3 0 

szeptember 7 1 1 

október 0 2 0 

november 3 1 2 

december 2 1 0 

összesen: 25 19 44 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait 2 fő szociális gondozó és 1 fő 

szakápoló látja el megbízási szerződés alapján. 

 

Problémát jelent az ellátás során, hogy a rendszerünk elavult, gyakori a készülékek, illetve a 

központi számítógép meghibásodása. Érdemes lenne elgondolkodni a teljes rendszer 

felújításán, bővítésén, modernebb technika bevezetésén. 

IDŐSEK KLUBJA 

A nappali ellátás a város területén otthonukban élő, önellátó vagy részben önellátó 

tizennyolcadik évüket betöltő személyek számára nyújt segítséget, akik társas életük, egyes 

higiéniai szükségleteik kielégítésében szervezett segítséget igényelnek, illetve egészségi 

állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak. 

 

Feladatunk és célunk: 

 Az időskori magány enyhítése érdekében társasági élet biztosítása. 

 Az ellátást igénybe vevők önálló életvitelének fenntartása fejlesztése.- 

 Mentális állapotromlás késleltetése. 
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 Az idősek érdeklődési körét és igényeit kiszolgáló programok szervezése, 

figyelembe véve aktivitásukat, fizikai és mentális állapotukat. 

 Játék és szórakozásorientált tevékenységekben való részvétel biztosítása, a 

mindennapi élet tartalommal való megtöltése. 

 Időseink támogatása a pozitív „énkép” megőrzésében, megerősítésében. 

 

Elsődleges feladatunknak tartjuk a hiányzó családi gondoskodás pótlását, az idősek szociális 

helyzetének javítását, kulturált körülmények közé juttatását, egyedüllétének megszüntetését, a 

tétlenséggel járó káros hatások megelőzését, valamint egészségi és higiénés viszonyainak 

javítását. Tétlenség, feleslegessé válás érzésének feloldása, a mindennapi élet tartalommal 

való megtöltése. Fontos az önbizalom erősítése, hogy sikerélményt, elismerést nyújtson az 

idős és az ellátásban részesülő embereknek. A személyre szabott bánásmód, a csoportos 

fejlesztő foglalkozások rendszere a hiányzó, vagy részben meglévő képességek, helyreállítását 

célozza. Az egyéni és csoportos foglalkozások mellett életvezetési tanácsadást, szociális és 

mentális gondozást, fokozott felügyeletet, és diszkriminációtól mentes közösségi környezetet 

biztosítunk. Szabadidős és kulturális programokkal, rendezvényekkel is színesítjük 

ellátottjaink mindennapjait. Az aktivitást segítő szellemi és szórakoztató tevékenységek 

(felolvasás, zenehallgatás), valamint a közösségi kulturális programok (ünnepek, kulturális 

rendezvények, kirándulások) szervezésére is sor került. Rendszeresen sor került a névnapok 

megünneplésére, a különböző egyházi és nemzeti ünnepek megtartására, az egyes 

ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományok felelevenítésére.  

Intézményünk legfontosabb feladatának tartja a foglalkoztatás területén, hogy időseink életét 

tartalommal töltse meg. Olyan foglalkoztatási célokat-feladatokat fogalmaztunk meg melyek 

egyszerre több funkciót és igényt is kielégítenek. Fontos hogy az idős nemzedékre jellemző 

feleslegesség érzés, unatkozás, depresszió klienseink körében ne alakuljon ki. Éppen ezért a 

feladatok összeállításánál mindenképp felmérjük az igényeket, a képességeket, és kikérjük a 

véleményüket is, azaz megpróbáljuk az ellátottakkal együtt kialakítani a foglalkozások 

összetételét. 

Az év folyamán többször voltak vendégeink, akik az idősek testi, lelki egészségének 

megőrzésével kapcsolatos előadásokat tartottak. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Mátyás 

óvoda dolgozóival, aminek köszönhetően gyakran meglátogattak bennünket az óvodások és 

nagyon szép műsorokkal tették színesebbé klubtagjaink napjait. A Szent Miklós Görög 

Katolikus Általános Iskola tanulói többször meglátogatták időseinket és igényes műsorokkal 

szereztek örömet nekik. Tóth Boglárka c. r. főhadnagy bűnmegelőzési előadásokat tartott, 

amiben az idősek biztonságára hívta fel a figyelmet. 

Kapcsolatot alakítottunk ki a Halmaj községben élő önszerveződésű idősek klubjával és az év 

folyamán kölcsönösen meglátogattuk egymást. Ismerkedésünk és városunk bemutatása 

nagyon jól sikerült és továbbra is szeretnénk ezt a jó kapcsolatot legalább éves szinten egy-

egy találkozással fenntartani. 

 

Az ellátást igénybe vevők létszáma 2018. évben: 29 fő 

Átlagéletkoruk:  Nők:   75,5 év 

   Férfiak  76,2 év 

 
Az ellátását igénybe vevők életkor szerinti megoszlása Férfiak Nők 

18-59 0 0 

60-69 1 4 

70-79 5 11 

80- 1 7 

 

A nappali ellátás során nyújtott szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, napi  

 150 Ft/fő étkezés nélkül.  

Nappali ellátás esetében az étkezés (ebéd) térítési díja napi  275 Ft + áfa/nap. 
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Tárgyi feltételeink nagyon jónak mondhatóak. Közösségi programokra, pihenésre megfelelő 

helyiségekkel rendelkezünk. 

A cél eléréséhez rendszeres és az évszakhoz igazodó programokat állítunk össze számukra: 

 

A Derűs Idősek Klubjában a következő elfoglaltságok, programok állnak rendelkezésre: 

 hosszabb, rövidebb közös séta, ami biztosítja a jó közérzetet és kondíciót,  

 a beszélgetések hozzájárulnak a lelki egészség megtartásához, a tagok többnyire 

egyedül élnek, itt osztják meg egymással és a dolgozókkal gondjukat, bajukat,  

 mentális segítségnyújtás, a dolgozók részéről,  

 szellemi időtöltés, tv, dvd lejátszó, rádió, állnak a klubtagok rendelkezésére, 

 rendszeresek a felolvasások, aktuális események megtárgyalása  

 kézimunkázás, horgolás 

 havonta megünnepeljük a névnapokat egybevontan, 

 megünnepeljük az állami, egyházi és hagyományos ünnepeinket is, 

 az év folyamán többször mentünk hosszabb, rövidebb kirándulásra, 

 gyakran látogatjuk a könyvtárat 

 heti programként szerepel a cukrászda látogatása 

 a klubtagoknak lehetőségük van a tisztálkodásra, ágyneműik, ruhaneműik mosását 

szükség szerint elvégezzük,  

 rendszeresen mérjük ellátottaink vérnyomását és testsúlyát, 

 szükség esetén elkísérjük tagjainkat az orvoshoz, az általa felírt gyógyszereket 

kiváltjuk, 

 szolgáltatásokat indítottunk be, természetesen ingyenesen. (fodrász, pedikűr) 

Kirándulást szerveztünk a Táj házba, ahol közösen sütöttünk szalonnát, valamint a Császta 

szőlőhegyre, ahol bográcsozással emeltük a nap színvonalát. Ellátogattunk L’Huillier - 

Coburg-kastélyba. A kastélyszigeten szinte naponta sétáltunk jó idő esetén. 
Lassan hagyománnyá válik, hogy nyaralni megyünk közösen három napra. Augusztusban 

Szögligeten a Szalamandra házban töltöttünk három napot, amelyen 20 fő ellátottunk vett 

részt. Nagyon jól érezték magukat. A három napba belezsúfoltunk olyan programokat, amire 

idős ellátottainknak otthonukban ritkán van lehetőségük. Közösen főztünk, szalonnát 

sütöttünk és minden estét tánccal, énekléssel zártunk. Hatalmas élményt jelentett számukra ez 

a három nap, mert van, aki hosszú évek óta nem volt nyaralni. Azóta szinte minden héten 

szóba kerül, hogy lesz-e még ilyen lehetőség, mehetnek a következő éven is nyaralni? 

 

Klubtagjaink nagyon kreatívak, ennek köszönhetően a hozzánk érkező vendégek részére 

apróbb ajándékokat készítenek, saját kézzel készített díszekkel tesszük otthonosabbá 

klubhelységeinket.  

 

Többféle szolgáltatást is igénybevevők száma Nő Férfi Összesen 

Étkezés 127 fő 115 fő 242 fő 

Házi segítségnyújtás 31 fő 14 fő 45 fő 

Nappali ellátás 22 fő 7 fő 29 fő 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 45 fő 11 fő 56 fő 

Étkezés + házi segítségnyújtás 9 fő 17 fő 26 fő 

Étkezés + jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 19 fő 8 fő 27 fő 

Étkezés + házi segítségnyújtás + jelzőrendszer 9 fő 4 fő 13 fő 

Házi segítségnyújtás + jelzőrendszer 13 fő 6 fő 19 fő 

Házi segítségnyújtás + jelzőrendszer + nappali ellátás 3 fő 0 fő 3 fő 
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Házi segítségnyújtás + nappali ellátás 4 fő 0 fő 4 fő 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás + nappali ellátás 4 fő 1 fő 5 fő 

 

A különböző szakmai területeken dolgozó munkatársak egymással együttműködve látják el a 

feladatokat, így biztosítva a komplex ellátást az igénybe vevők számára. 

Megítélésünk és az ellátottaktól kapott visszajelzések szerint a 2018. év során a szakképzett és 

elhivatott munkatársainknak köszönhetően jó színvonalú, minőségi ellátást nyújtottunk az 

ellátottaknak. 

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat célja 

A családsegítés a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve egyéb 

krízishelyzetben lévő személyek, családok életvezetési képességének megtartása, az ilyen 

helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 

életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott komplex szolgáltatás.  

A család-és gyermekjóléti központok létrejöttével a hatóság-közeli intézkedéseket (védelembe 

vétel, családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, utógondozás) 

szükségessé tevő ügyek esetében a szakmai tevékenységek megszervezését, koordinálását a 

járás székhelyén működő központok esetmenedzserei végzik. A család-és gyermekjóléti 

szolgálat az esetmenedzserek által írt gondozási-nevelési tervből részfeladatokat valósít meg.  

A szolgálatok és központok feladatmegosztása mellett a szakmai munkánk során a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás rendszerszemléletbe történő egyesülése 2018. 

évben már zökkenőmentesen megvalósult, így a gyakorlatban a családokban felmerülő összes 

szociális-mentális probléma egységes szemléletben történő vizsgálata történt. Ennek 

megfelelően egy családot egy családsegítő gondoz, akinek a család minden tagjával 

kapcsolatos nehézségekre, problémákra rálátása van, így komplex segítő tevékenységet képes 

folytatni.  

Napi munka során vezetett dokumentáció a KENYSZI napi szintű használata- a kliensek TAJ 

alapú nyilvántartása, forgalmi napló, esetnapló, írásos nyilvántartás. 

 

A települések lakosságszáma a következőképpen alakult 2018. évben: 
Ellátott települések Lakosság száma 0-18 évesek száma 

Edelény 9890 1832 

Abod 217 50 

Szakácsi 188 74 

 

Az ellátottak életkor és település szerinti megoszlása együttműködési megállapodás szerint: 
Életkor Edelény Abod Szakácsi Összesen 

0-2 éves 16 fő 0 fő 7 fő 27 fő 

3-5 éves 14 fő 2 fő 2 fő 16 fő 

6-13 éves 45 fő 0 fő 13 fő 62 fő 

14-17 éves 20 fő 2 fő  7 fő 46 fő 

18-24 éves 3 fő 0 fő 16 fő 11 fő 

25-34 éves 22 fő 0 fő 4 fő 24 fő 

35-49 éves 49 fő 3 fő 7 fő 41 fő 

50-61 éves 15 fő 0 fő 6 fő 18 fő 

62 éves és idősebb 4 fő 0 fő 0 fő  2 fő 

Összesen 184 fő 7 fő 62 fő 253 fő 

Családok száma 79 2 16 97 
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A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységének adatai a 2018. évben: 

 Információnyújtás:        644 

 Ügyintézésben való segítségnyújtás:      650 

 Tanácsadás:         425 

 Esetkonferencia:            16 

 Családlátogatás:                   1711 

 Segítő beszélgetés:          383  

 

A szolgáltatást igénybe vevő családok száma elsődleges probléma szerint 

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 5 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 0 

Magatartászavar, teljesítményzavar 2 

Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülő-gyermek közti) 10 

Szülők, család életvitele 25 

Szülői elhanyagolás 19 

Családon belüli bántalmazás 2 

Fogyatékosság, retardáció 0 

Gyermeknevelési 32 

Ügyintézéssel kapcsolatos 2 

Összes 97 

 

A 2018. évben érkezett írásos jelzés száma a jelzőrendszer tagjaitól:  

 Védőnői Szolgálattól        28 esetben 

 Gyermekorvostól, háziorvostól       1 esetben 

 Kisgyermek napközbeni ellátását nyújtó intézmény    7 esetben 

 Köznevelési intézményből       31 esetben 

 Rendőrségtől                    21 esetben 

 Pártfogói felügyelet         4 esetben 

 Lakossági bejelentés          0 esetben  

 Önkormányzat, Jegyző       161 esetben 

 Család-és Gyermekjóléti Központ       60 esetben 

 

Mint az adatokból kitűnik, a legtöbb megkeresés az önkormányzat részéről érkezett, melyen 

belül jelentős hányadot tesznek ki a halmozottan hátrányos helyzet megállapításához 

szükséges környezettanulmány elkészítésére felkérő végzések. A második helyen továbbra is 

a köznevelési intézmények jelzése szerepel, de az előző évhez képest számuk felére csökkent.  

A védőnői szolgálattó érkező jelzésekben ismét előfordult kiskorú terhesség, gyermek 

elhanyagolás, várandós és újszülött tanácsadás elmulasztása. Minden évben találkozunk 

kiskorút érintő terhességgel, ami fokozott odafigyelést igényel a védőnő és az illetékes 

családsegítő részéről is. 2018. évben is előfordult, hogy az újszülöttnek nem lehetett a 

családon belül olyan személyt találni, aki vállalni képes a gyámsággal kapcsolatos feladatok 

ellátását, így kénytelenek voltunk megtenni azt a lépést, hogy javaslatot tettünk a kórház és az 

esetmenedzser felé, az újszülött ideiglenes hatályú elhelyezésére. Előfordult olyan eset is, 

ahol a szülő nem megfelelő magatartása, terhesség alatti káros szer használata, elégtelen 

lakáskörülmény miatt vált szükségessé az ideiglenes hatályú elhelyezés.  

A család és gyermekjóléti szolgálat alapellátásban, és védelembe vétel keretein belül, és 

egyszeri az első interjúval lezárható eset formájában gondozza a családokat. Az alapellátás 

keretében történő családgondozás leggyakoribb okai: 50 óra alatti igazolatlan iskolai 

hiányzás, iskolai magatartási problémák, szülői elhanyagolás, szabálysértés elkövetése, 

gyermeknevelési problémák, következetlen nevelési módszerek alkalmazása, lakhatási 

problémák (túlzsúfoltság, infrastruktúra hiánya pl: víz, áram), anyagi nehézség – a szülő 

munkanélkülisége, elégtelen jövedelem   
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Az alapellátást a családsegítők fél évente felülvizsgálják, lehetőség szerint megszüntetik, vagy 

még fenntartják, vagy súlyosabb veszélyeztetés esetén tájékoztatja a gyermekjóléti központot 

a gondozás eredménytelenségéről, és kéri a védelembe vételi javaslat elkészítését.  

A 2018. évben alapellátás Edelény: 63 fő, Szakácsi: 8 fő, Abod: 1 fő 

Védelembe vétel során a Család-és Gyermekjóléti Központ javasolja a védelembe vételt a 

gyámhivatal felé, elkészíti a családsegítővel közösen a személyre szabott egyéni gondozási-

nevelési tervet, ezt követően a szociális segítőmunka biztosítása szintén a családsegítő 

feladata. Ez egy határozott, magatartási szabályokat előíró gondozási folyamat, melyet a 

gémhivatal évente, vagy szükség szerint, esetleg az estmenedzser rendkívüli formában 

felülvizsgál.  

A 2018. évben védelembe vétel Edelény: 42fő, Szakácsi: 15 fő, Abod: 4 fő 

A gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát a különböző gyermekvédelmi ellátásokból való 

kilépésen lehet mérni (gondozási esetek lezárása, ellátási forma változása, családba történő 

visszagondozás). A tényleges hatékonyság azonban nehezen mérhető. Az eredményességet 

nagymértékben befolyásolja a szülők együttműködési készsége, a jól megválasztott 

beavatkozási technikák, a rendelkezésre álló megfelelő eszközrendszer. Viszonylag kevés a 

lezárható esetek száma, inkább jellemző az ellátási forma változás (pl: védelembe vételből 

alapellátás, vagy fordítva), gyakran csak nagykorúvá válással kerülnek ki a gyerekek a 

rendszerből. Kevés azon gyerekek száma, akik rövid ideig kerülnek be a szolgálat 

rendszerébe, általában valami akut jelentkezése kezelése miatt. Az ő esetükben egy rövid 

problémakezelési időszakkal, alapellátással, más szakember bevonásával megszüntethető a 

veszélyeztetettség. Egy-egy gyerek akár évekig is a rendszerben marad, ezek a gyerekek 

generációkra visszanyúló, összetett problémákkal küszködő családokban élnek. Az ő 

esetükben hatósági intézkedéssel (védelembe vétel, családból való kiemelés) lehet 

csökkenteni vagy megszüntetni a veszélyeztetettséget.  

Egyszeri segítségnyújtásban, ügyintézésben, információnyújtásban 1128 főt láttunk el. Ez a 

fajta gondozási forma azt jelenti, hogy a probléma az első alkalommal tett interjú, találkozás 

alkalmával megoldódott, lezárható.  

A 2018. évben is gondoztunk egyedülálló, demens személyt, illetve a szenvedélybeteg 

klienseink száma is megmaradt. A 2018. évben a Vörös Kód elnevezésű kormányzati 

intézkedésnek köszönhetően egy személy elhelyezésére került sor, a kijelölt intézménybe, 

mely a Fogyatékosok Otthona volt.  

A kistérségi feladatellátás során Szakácsiban szükség esetén rendelkezésre áll egy helyiség az 

önkormányzat épületében, Abodon szükség esetén szintén biztosított a hely.  

Az előző évekhez hasonlóan továbbra is részt veszünk a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülők Erzsébet utalványának kiosztásában, a szünidei és nyári 

gyermekétkeztetés lebonyolításában. Három helyen történik az egyszeri meleg ebéd kiosztása. 

A Biztos Kezdet Gyermekházban - Egres városrész, a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatban-

belváros és az Idősek Otthonában – Finke városrész. 

Egész évben havi rendszerességgel értesítő kihordását végeztük a jogosultaknak, az EU-s 

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében megvalósuló Élelmiszersegély 

Csomagok kiosztását megelőzően. Ez alkalmanként 150-200 fő vagy akár 300 fő személyt is 

érintett.  

Egy fő családsegítő kolléga középfokú angol nyelvvizsgáját felhasználva a nyári szünettől 

heti egy alkalommal korrepetál egy tanulót, hogy behozza lemaradását a szükségessé vált 

iskolaváltás miatt.  

 

Szabadidős programok, karitatív tevékenységek a Szociális Szolgáltató Központ Család- 

és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében a 2018. évben 
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A programjaink célja: Közösségi élmény, sikerélmény biztosítása. Hagyományok 

megismertetése, hagyományok megőrzésére nevelés. A gyermek számára kikapcsolódás, 

szórakozás biztosítása. Manuális készségfejlesztés, esztétikai érzék fejlesztése. Az alkotás 

örömének átérzése. 

 

Húsvéti játszóház 2018.március 29. 

Helyszín:  Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 

Résztvevők: Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézményének gyermekei  

A foglalkozáson 15 fő gyermek vett részt. 

 

Kézműves foglalkozás, beszélgetés a húsvéti hagyományokról: 

A gyermekek többféle tevékenységből választhattak. Igyekeztünk olyan elfoglaltságokat 

kitalálni, amelyek kicsik és nagyok számára is örömet okozhatnak, illetve sikerélményt 

jelentenek. Mindenki különböző alkotásokkal térhetett haza szüleihez. A mintadarabok 

megnézése után eldönthették ki hová szeretne először leülni, a foglalkozás végére minden 

gyermek minden tevékenységben részt vett.  

 

 

Az alábbi lehetőségeik voltak: 

 Előkészített képek színezése, festése 

 Gipsz sablon festése 

 Ablakdísz festése (csirke, tojás alakzatok) 

 Csokoládé tojással, és nyuszi pohár dekorációval 

kedveskedtünk a gyerekeknek 

 

Gyermeknapi rendezvény 2018.június 5. 

Helyszín:  Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 

Résztvevők: Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézménye – 20 fő. 

 Székfoglaló játék 

 Társasjátékozás, melyen a gyermekek számukra ismeretlen 

játékokat próbálhattak ki 

 Mondókázás, találós kérdések 

A játékok befejeztével a győztes mindig cukorka, csokoládé jutalomban részesült. A 

programok végét közös gyümölcsevéssel, üdítővel és beszélgetéssel zártuk.  

 

Prevenciós foglalkozásaink 2018.szeptember 21. 

Helyszín:  Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 

Résztvevők:  14-16 év közötti veszélyeztetett fiatalok. 

Téma: A korai családalapítás megelőzése 

Előadó: Az Edelényi Védőnői Szolgálat munkatársa 

A foglalkozáson 15 fő vett részt 

 

Ideje: 2018.október 16. 

Helyszín: Edelényi Közösségi Ház 

Résztvevők: 14-16 év közötti veszélyeztetett fiatalok 

Téma: Az internethasználat veszélyei, különösen a közösségi oldalak használata 

Előadó: Az Edelényi Rendőrkapitányság szakembere 

A foglalkozáson 15 fő vett részt.  

Témáinkat a tapasztalataink alapján felmerülő elsődleges problémákkal kapcsolatban 

igyekeztünk megszervezni.  

 

Szüreti kézműves foglalkozás 2018.október 3. 

Helyszín:  Edelényi Közösségi Ház 
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Résztvevők: Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézménye – 41fő. 

Kézműves foglalkozás, beszélgetés a szüreti hagyományokról: 

 Katicabogár készítés  

 Mécses tartó készítése – dekupázs technikával 

 Székfoglaló 

Az elkészített munkákat mindenki hazavihette. 

 Közös szőlő, sütőtök, üdítő fogyasztásával zártuk a 

foglalkozásunkat. 

 

Mikulás 2018. december 5. 

Helyszín:  Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 

Résztvevők:  Edelényi Mátyás Óvoda gyermekei- 23 fő 

Mikulás ünnepség szervezése:  

 Gyermekek műsora 

 Mikulás csomagok átadása 

„Házhoz megy a Mikulás”- programunk keretében az ellátásban részesülő családokat, 

gyermekeket látogatta meg 2018. december 13-án a Szolgálatunk Mikulása és az őt 

kísérő Rénszarvas. 108 fő személyre szabott ajándékcsomag került átadásra, a ZSÓFI 

REMÉNYVÁR EGYESÜLET támogatásával, melyeket a gyermekek nagy örömmel 

fogadtak! 

 

Adományok közvetítése 

 Az adományok közvetítése a rászorulók számára folyamatos volt a 2018-as év 

folyamán is. 

 Magyar Református Szeretet Szolgálat Közhasznú Alapítványa segítségével 25 család 

gyermekei részesülhettek bébiétel adományban, melyek kiosztásában 

közreműködtünk.  

 Ingyenes ruhabörze 2018-ban három alkalommal megrendezésre. 

 A Máltai Szeretet Szolgálat jóvoltából 130 esetben juttattuk a rászoruló családokat 

kenyér, zsömle, péksütemény és zöldség adományhoz. 

 Bútoradományokban 6 családot tudtunk részesíteni 2018 folyamán. 

 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiközvetített élelmiszercsomag 

értesítőit kb: 1080 főhöz jutattuk el, Edelény-Szakácsi-Abod településeken. 

 Az Egri Karitasz edelényi szervezete jóvoltából 38 családnak juttattunk el liszt 

adományt.  

 Az Edelényi Közösségi ház megnyitóján is aktívan közreműködött a Családsegítő-és 

Gyermekjóléti Szolgálatunk. 

 

Az évértékelő jelzőrendszeri tanácskozás 2018. február 28-án került megrendezésre, majd 

hat alkalommal szakmaközi tanácskozást szerveztünk: 

 2018. 03. 04. Szakmaközi Workshop: Lasztócziné Szomorú Mónika módszertani 

szakember előadása. 

 2018. 04. 11. A miskolci krízisambulancia bemutatása- Sándor Lenkei Aida előadása 

 2018. 05. 30.Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bemutatása 

 2018. 09. 26. Az iskolán belüli erőszak megjelenési formái, és az iskolarendőrök 

feladata- Tóth Boglárka az Edelényi Rendőrkapitányság munkatársa előadása 

 2018. 10. 03. A 2018. 05. 26-tól érvényes új GDPR adatvédelmi rendelet bemutatása.  

 2018. 12. 05. A jelzőrendszer működése, fontossága és a jelzőrendszeri tagok jelzési 

kötelezettségének teljesítése  
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CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 

Alapvető célok az Edelényi Járás településein élők számára a gyermek családban történő 

nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a 

gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő egyéni és csoportos speciális 

szolgáltatások, programok nyújtása. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 

hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység ellátása. 

A járás területén működő család-és gyermekjóléti szolgálatok feladatainak szakmai 

támogatása, részükre rendszeres konzultáció nyújtása.  

A család- és gyermekjóléti központ fő feladatai:  

 Egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, programok nyújtása 

 A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez 

kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység ellátása  

 Jelzőrendszer járási szintű koordinálása  

 Szakmai támogatást nyújt a járás területén működő gyermekjóléti szolgálatok 

számára  

A Család- és Gyermekjóléti Központ folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a járás 

településén működő szolgálatok számára. Ennek módja: telefonos illetve személyes 

konzultáció:  

 A szolgálatok számára szakmai támogatást biztosít, amelynek érdekében havi 

rendszerességgel esetmegbeszélést tart.  

 Tájékoztatja a szolgálatokat a járás területén elérhető szolgáltatásokról.  

 A központ amennyiben a szolgálat feladatkörébe tartozó szolgáltatás 

szükségességét észleli, úgy bevonja a szolgálatot a szolgáltatás nyújtásába  

Az intézmény heti rendszerességgel, team megbeszéléseket tart, melyet a szakmai vezető 

szervez és irányít. A megbeszélések alkalmat adnak az esetek megbeszéléséhez, az intézmény 

és a szakmai csoport működésével kapcsolatos kérdések, felvetések, javaslatok, tények 

átadásához, megvitatásához. Munkaszervezéssel; feladatmegosztással kapcsolatos problémák 

felvetése.  

Az elmúlt év tapasztalatai felhívta a figyelmünket ismételten a prevenció fontosságára, 

illetve rávilágított, hogy megfelelő színvonalú programok, kulturált szórakozás lehetővé 

tétele talán jó irányba alakítaná érdeklődésüket és ezzel együtt személyiségüket is. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermek családban történő nevelkedésének 

elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek 

igényeinek és szükségleteinek megfelelő egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, 

programokat nyújt:  

 Kapcsolattartási ügyelet  
A 2018. év során a Család- és Gyermekjóléti Központ 3 család esetében, 14 alkalommal 

biztosított kapcsolattartási ügyeletet.  

 Utcai szociális munka  
Figyelemmel kísérjük a napközben, iskolai időben utcán csellengő gyerekeket.  

 Készenléti szolgálat  
A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül 

felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. 

A készüléken 2018. évben 1 segélyhívást regisztráltunk. 

 A jelzőrendszer járási szintű koordinálása  
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A jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében a család- és gyermekjóléti központ 

koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját, szakmai támogatást nyújt a 

szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás szervezéséhez, valamint az éves 

jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és összehangolásához. A család- és 

gyermekjóléti központ a jelzőrendszer járási szintű koordinálására, illetve a fenti feladatokra 

járási jelzőrendszeri tanácsadót jelölt ki.  

Települések összes jelzése 2018. évben:     1883 

 Jogi tanácsadás 

A Család– és Gyermekjóléti Központban minden hét pénteki napján 8 órától 12 óráig jogi 

szakember elérésére van lehetőség melyet az intézmény központi telefonszámán lehet előre 

egyeztetni. A járás területein élő lakosoknak nyújt segítséget jogi tanácsadás formájában. 

A 2018. évben 120 alkalommal vettek részt jogi tanácsadáson.  

 Mediáció 
A mediáció lényege, hogy a két vagy több fél vitájában, a konfliktusban állók 

beleegyezésével egy semleges, harmadik fél (mediátor) jár közben vitájuk rendezésében 

anélkül, hogy maga döntené el a vitát.  

 

Az alábbi táblázat mutatja az Edelényi Járáshoz tartozó települések esetszámait az 

előbbiekben felsorolt hatósági feladatokra lebontva 
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Az ellátott településeken az esetmenedzserek tapasztalata szerint a legfőbb problémák a 

nagy gyermeklétszám, szülői elhanyagolás, igazolatlan iskolai hiányzások, életmódbeli 

problémák, magatartási problémák, életviteli problémák, kiskorú terhesség.  

 

Sorszám Település 

Védelembe 

vett

Ideiglenes hatállyal 

elhelyezett 

Nevelésbe 

vétel 

Utógondozás, 

szakellátásból kikerült Összesen 

1. Abod 2 2 4

2. Balajt 2 1 3

3. Becskeháza 0

4. Bódvalenke 7 17 24

5. Bódvarákó 0

6. Bódvaszilas 9 1 2 12

7. Boldva 7 13 20

8. Borsodszirák 8 3 11

9. Damak 0

10. Debréte 0

11. Edelény 38 3 25 66

12. Égerszög 0

13. Galvács 0

14. Hangács 1 1

15. Hegymeg 0

16. Hidvégardó 7 7

17. Irota 0

18. Komjáti 0

19. Ládbesenyő 0

20. Lak 18 4 2 24

21. Martonyi 10 3 13

22. Meszes 1 1

23. Nyomár 1 1

24. Perkupa 7 1 8

25. Rakaca 18 1 5 24

26. Rakacaszend 16 7 23

27. Szakácsi 22 1 2 25

28. Szalonna 10 10

29. Szendrő 57 4 4 1 66

30. Szendrőlád 18 3 21

31. Szin 8 9 17

32. Szinpetri 0

33. Szögliget 0

34. Szőlősardó 0

35. Szuhogy 8 1 9

36. Teresztenye 0

37. Tomor 0

38. Tornabarakony 0

39. Tornakápolna 0

40. Tornanádaska 29 1 18 48

41. Tornaszentandrás 0

42. Tornaszentjakab 0

43. Varbóc 0

44. Viszló 0

45. Ziliz 1 3 4

összesen 304 18 119 1 442
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Az iskolai hiányzások egyik oka főként az, hogy nagyon sok szülőt foglalkoztatnak, 

közmunkaprogram keretében ezáltal kevesebb figyelmet fordítnak arra, hogy a gyermekek 

megfelelően legyenek ellátva, rendszeresen eleget tesznek-e tankötelezettségüknek.  

 

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek és az érintettek száma 

Tevékenység Tevékenységek és érintettek száma 
Családlátogatás 982 alkalommal, 795 személyt érintően 

Hatósági tárgyalásokon való részvétel 127 alkalommal, 210 személyt érintően 

Szolgálatokkal való együttműködés során 

esetmegbeszélésen, esetkonzultáción illetve 

esetkonferencián való részvétel  

 

254 alkalommal, 562 személyt érintően 

 

Hatósági intézkedéshez kapcsolódó esetmenedzserei tevékenységben érintettek száma 

 
Védelembe 

vett 

Ideiglenes 

hatállyal 

elhelyezett 

Nevelésbe 

vett 

Utógondozás, 

szakellátásból 

kikerült 
Összesen 

Összes érintett száma 

(fő) 
304 18 119 1 442 

0-2 

éves 

14 9 19 0 42 

3-5 32 4 21 0 57 

6-13 159 2 50 0 211 

14-17 99 3 29 1 132 

18- 0 0 0 0 0 

 

Az Család- és Gyermekjóléti Központ által szervezett programok a 2018. évben:  

 A 2018. évben Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermekek lelki 

egészségének és/vagy a családban történő nevelésének elősegítése érdekében 

pszichológus szakember segítségével, 228 alkalommal pszichológiai terápiás 

foglalkozást illetve tanácsadást nyújtott. A pszichológusi szolgáltatást szakember 

hiány miatt a központunk nem tudja tovább biztosítani.  

 Az iskolai szünidők idején a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat biztosít szociális 

gyermekétkeztetés keretében a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 

részesülő szülők gyermekeinek a meleg étkeztetést,  

 2018. év során a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei aktívan 

közreműködtek a ruhaadományok beszerzésében, kiosztásában.  

 Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal felkérésére 2018. évben 2 

alkalommal, a Szolgálattal szorosan együttműködve, segítséges nyújtottunk az 

Erzsébet utalványok kiosztásában, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő szülők számára.   

 Minden hónap első keddjén a járás területén működő Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálatok szakmai támogatása érdekében esetmegbeszélések megtartására 

került sor.  

 A Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai segítséget nyújtanak a 

terepgyakorlaton részvevő szociális munkás vagy szociálpedagógus hallgatók 

részére, akik a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál töltik a gyakorlatukat, de 

abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a Központ munkájába is betekintést 

nyerhetnek, és részt vehetnek családlátogatásokon, a család hozzájárulásával az 

etikai kódex és a titoktartás szigorú betartásával.  

 A Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium családsegítő és 

pedagógiai munkatárs OKJ-s képzésben résztvevő diákok, tanáruk vezetésével, 4 

alkalommal betekintést nyerhettek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ munkájába, működésébe, valamint megismerték a Biztos Kezdet 

Gyermekház munkáját is.  
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 A megyei módszertani szakember által havonta megrendezésre kerülő workshop-

kon és szakmai továbbképzéseken való rendszeres részvétel.  

 2018. évben a RSZTOP- 1.1.1.- 16-2016-00001 kiemelt európai uniós projekt 

keretében a szegény gyermekes családok, rászoruló várandós nők illetve a 

szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek számára, 

élelmiszercsomagok mennyiségi és minőségi átvételében, valamint a 

támogatandóknak rászorulóknak havonta történő kiosztásában való közreműködés 

– havonta kb. 150 fő részére. 

 

A 2019. évben további célunk a feladataink pontosítása, valamint a szolgáltatások előírásnak 

megfelelő végzése, annak érdekében, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központban a 

szakemberek feladataikat minden esetben, a törvényi előírásnak megfelelően és kiemelkedő 

szakmai színvonalon végezzék, mint járási szinten, mint városi szinten. Valamint további 

kihívás a Család- és Gyermekjóléti Központ részére a járás területén működő, nevelési és 

oktatási intézménybe járó gyermekek (megközelítőleg 5300 fő) óvodai, iskolai szociális 

segítő tevékenység elérhetővé tétele és biztosítása.  

IDŐSEK OTTHONA 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68. § (1) 

bekezdése alapján az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban 

meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de 

rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.  

 

Az ellátottak kor szerinti megoszlása: 

 Férfiak Nők Összesen 
40-59 2 1 3 

60-64 5 3 8 

65-69 10 8 18 

70-74 5 6 11 

75-79 11 18 28 

80-89 8 38 45 

90- 2 9 11 

Átlagéletkor ≈ 73 év ≈ 79 év ≈ 76 év 
 

Betegség szerint: 

Időskori demenciában szenved 55 fő  ebből súlyos demens 26 fő 

 

Fogyatékosság szerint: 
értelmi 

fogyatékos 

hallássérült mozgáskorlátozott látásfogyatékos halmozottan 

sérült 

2 fő 42 fő 76 fő 9 fő 54 fő 

Gyógyászati segédeszközt használ: 
Kerekes szék járókeret támbot hallókészülék 

27 fő 27 fő 21 fő 3 fő 

 

Gondnokság alatt lévők száma: 
Korlátozó gondnokság Kizáró gondnokság gondnokság alá helyezése 

folyamatban 

4 fő 10 fő 0 fő 
 

Ápolási-gondozási besorolás szerint: 
önellátásra képes (fennjáró) 23 fő 
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önellátásra részben képes 52 fő 

önellátásra nem képes 51 fő (a lakóink 37 %-a) ebből: 

rendszeres segítséget igényel, de közösségbe vihető  33 fő 

rendszeres segítséget igényel, időszakosan fekvő 3 fő 

ápolást igényel, ágyban fekvő 15 fő 
 

Feladataink: 

 lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett, 

 ápolási, gondozási feladatok ellátása, 

 napi legalább ötszöri étkezés biztosítása, 

 szükség szerinti ruházattal és textíliával való ellátás, 

 egészségügyi ellátás biztosítása, 

 mentálhigiénés gondozás biztosítása. 

Az Idősek Otthonában folyó gondozási tevékenység olyan fizikai, mentális és életvezetési 

segítséget takar, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának 

megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan 

meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor. 

 

Az Intézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges 

táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja, a szociális étkeztetésre vonatkozó 

szabályok figyelembevételével. Az ellátottak étkeztetése keretében napi ötszöri étkezést – 

ebből egy meleg ebédet – szükséges biztosítani. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi 

állapota indokolja, részére – orvosi javaslatra – speciális étkezési lehetőségről kell 

gondoskodni.  

Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő ruházattal, akkor az Intézmény 

biztosítja számára a ruházatot. A ruházat tisztításáról és javításáról a saját mosodánkban 

gondoskodunk. 

 

Az egészségügyi ellátás keretében kötelesek vagyunk gondoskodni az igénybe vevő: 

 egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról 

 rendszeres orvosi felügyeletéről, 

 szükség szerinti ápolásáról 

 szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról, 

 gyógyszerellátásáról, 

 gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról. 

 

A műszakban lévő nővér az ellátottak egészségi állapotát érintő változásokról, illetve a velük 

kapcsolatos jelentősebb eseményekről eseménynaplót, átadónaplót vezet. 

A gyógyszer felhasználásáról egyéni nyilvántartó lapot vezetünk.  

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 52. § (2) és (3) bekezdése 

részletesen előírja azon gyógyszercsoportok körét melyet az intézmény által biztosítani 

szükséges alap gyógyszerkészletként, továbbá a lakók gyógyászati segédeszközzel való 

ellátását is részletesen szabályozza ugyanezen jogszabály. 

A mentálhigiénés ellátás megszervezésének arra kell irányulnia, hogy az ellátást igénybevevő 

testi – lelki aktivitását megőrizze, s a lehetőségeknek megfelelően fejlessze. A komplex 

gondozás megvalósításának elengedhetetlen feltétele az ellátottak mentális gondozása és 

foglalkoztatása. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a segítő és egyéni beszélgetésekre, amikor megnyílnak, elmondják 

gondjaikat, problémáikat.  

Igénylik a mentálhigiénés szakember mindennapi jelenlétét az életükben.  
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Napi rendszerességgel tartjuk a foglalkozásokat szintenként: memóriafejlesztő gyakorlatok, 

szinten tartó és készségfejlesztő foglalkozásokat, valamint egészségfejlesztés keretében 

ismeretterjesztő előadásokat tartunk. 

 

A fizikai egészség megőrzése és szinten tartása érdekében minden nap tartunk reggeli 

tornát, légzésjavító tornagyakorlatokat, valamint rendszeresen beiktatjuk a sétát, 

levegőzést. 

A hitélet gyakorlása is szintén nagyon fontos lakóink életében, amely a keddi és a pénteki 

napokon történik. Ebben segítségünkre van a református, a római katolikus és a görög 

katolikus lelkészek. 

 

Lakóink nagy örömére bevezetésre került a Film-Klub, amelyben heti rendszerességgel 

régi filmeket vetítünk az aktuális időszaknak, ünnepeknek megfelelően, illetve 

figyelembe vesszük az egyéni igényeket is. 

 

Programjaink kötődnek az egyházi, állami ünnepeinkhez és a népszokásokhoz: farsang, 

március 15., húsvét, anyák napja, augusztus 20., idősek világnapja, október 23. és a 

karácsony. 

Az ünnepek alkalmával lakóinkkal közösen, rövid műsorokkal készülünk, illetve a 

Mátyás óvoda gyermekei, a Szent Miklós általános iskola tanulói és a Szent János gimnázium 

diákjai, valamint a nagybarcai Borostyán Asszonykórus rendszeresen előadásokkal 

kedveskedik ellátottjainknak. Ezeken a rendezvényeken lakóinkon kívül meghívott vendégek 

is részt vesznek. Így próbáljuk szabad idejüket szebbé, színesebbé, tartalmasabbá tenni. 

 

Az ellátást igénybevevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni 

adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni az aktivitást segítő fizikai 

tevékenységeket, a szellemi és szórakoztató, valamint a kulturális tevékenységeket. 

 

Munkaterápiás foglalkozás az Otthon belső, külső környezetének rendben tartásában, kisebb 

fizikai, nem megerőltető munkában (pl. az ebédlőbe megterítés, ebéd után a leszedésben 

segítés, virágültetés, és azok öntözése, stb.) való részvétel.  

A munkaterápiában résztvevő ellátott munkaterápiás jutalomban részesíthető.  

 

A terápiás és készségfejlesztő foglalkozás célja a megmaradt képességek fejlesztése, szinten 

tartása. A terápiás foglalkozás az intézmény környezetében, foglalkoztató helyiségben 

történik. A terápiás és készségfejlesztő foglalkozás keretében kreatív, művészeti, mozgás- és 

játékterápiák történnek. 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, 

illetve, törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.  
Gondoskodunk az ellátást igénybevevő intézménybe bevitt vagyontárgyainak, személyes 

tárgyainak és értékeinek megfelelő és szükség esetén biztonságos elhelyezéséről. 

 

A 2018 évben tovább fejlesztettük az ellátáshoz szükséges eszközöket egy új betegmegfigyelő 

monitor beszerzésével, amely nagyban segíti a munkáját a mentőknek, illetve a kiérkező 

orvosnak, mivel folyamatosan megjeleníti a beteg fontosabb életfunkciós adatait. 

Segédeszközzel foglalkozó cégek segítségével több új betegrögzítő ülőkorzetet, illetve 

tolószéket sikerült szerezni a lakóink biztonságosabb mobilizálása érdekében. 

 

A 2019. évben a földszinti folyosók festését, az apartman folyosóinak festését szeretnénk 

befejezni, továbbá egy mentőknek fenntartott parkoló kialakítását az apartman ház 

mellett, ami meggyorsítaná a mentők munkáját, illetve a forgalom is haladhatna 

akadálytalanul, amíg ők a munkájukat végzik az apartmanban.  
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Az apartman régi szobáinak festése, illetve fürdőszobáinak korszerűsítése lenne még 

kitűzött cél. A kádak eltávolítása és akadálymentes fürdők létesítése, amely 10 szobát 

érintene. 

 

A 2019 évben tovább szeretnénk emelni az ápolás színvonalát. Ágyrácsok beszerzésével 

szeretnénk kivédeni a baleseteket azon lakóknál akik állapotukból adódóan tartósan 

ágyhoz kötöttek. Egy félautomata defibrillátor beszerzése is sokat javítana a sürgősségi 

ellátás minőségén. Sajnos az idős ellátottak egyre romló egészségi állapota miatt, 

folyamatos nehézségekbe ütközünk, ezért tovább kell fejlesztenünk és korszerűsítenünk 

a betegellátásra alkalmas eszközeinket, éppen ezért lenne szükségünk ágyrácsokra, 

amelyekkel megóvhatóak lakóink és a balesetek kockázata is csökkenthető. 

 

Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj 2018. évben:  

    82 800Ft/fő/hó  2 760Ft/fő/nap 

 
Személyi térítési díj az 

intézményi díj 100% 

Személyi térítési díj az intézményi 

térítési díj 80% 

Szerződés alapján az intézményi 

térítési díj 100% 

38 fő 43 fő 46 fő 

 

Intézményi elhelyezésre várakozóink száma:  59 fő 

OTTHONI SZAKÁPOLÓ SZOLGÁLAT 

Az otthoni szakápolás az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996 (VII. 26.) NM 

rendelet alapján a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosa rendelésére, 

szakképzett ápoló által végzett tevékenység.  

 

Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, 

humánus és szakszerű ápolásban részesüljön.  

Az otthoni szakápolás abban az esetben vehető igénybe, ha a beteg egészségi állapota – orvosi 

végzettséghez nem kötött – komplex kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni lehet az 

otthoni szakápolás körében nyújtható ellátásokból összeállított kezeléssel.  

A biztosított otthonában végezhető gyógyító tevékenységeket elrendelheti a háziorvos saját 

kezdeményezésre, vagy intézeti zárójelentés alapján, továbbá a járóbeteg -, és fekvőbeteg - 

szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa. 

 

A háziorvosok, szakorvosok építenek az otthoni szakápolás szakembereire, mivel ők a 

beteg otthonában szakszerűen ellátják a szakápolásra szoruló beteget:  

 átkötik a műtéti sebeket, kezelik a fekélyes lábat, a fekvés során kialakult 

decubitusokat (felfekvést), megtanítják a hozzátartozókat a beteg alapápolására, 

ellátására.  

 A balesetet szenvedett vagy ortopédiai műtéten átesett beteg otthonába megy a 

gyógytornász és fizioterápiás asszisztens, hogy a kórházban megkezdett, 

gyógyulásához elengedhetetlen terápiát folytassa.  

 Az agyvérzések utáni rehabilitáció sikere nagyrészt az ellátás gyorsaságán és 

szakszerűségén múlik. 

 

Az OEP lakosságszám arányosan, szerződött vizitkeretben határozza meg a finanszírozható 

ellátás mennyiségét.  

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600020.NM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600020.NM
http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Beteg
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Az otthoni szakápolás keretében a térítésmentesen nyújtott ellátás naponta egy vizit. A 

biztosított azonos időszak alatt más szolgáltatótól kórház-kiváltó ellátást nem vehet igénybe. 

Az otthoni szakápolás legfeljebb 14 vizitre rendelhető el, amely ismételt orvosi vizsgálat 

alapján - új elrendelő lap kitöltésével - további három alkalommal megismételhető. Újabb 

megbetegedés esetén a szakápolás 14 vizitre ismételten elrendelhető, amely orvosi vizsgálat 

alapján - új elrendelő lap kitöltésével - esetenként további három alkalommal megismételhető. 

 

Otthoni szakápolás 2018. évi feladatmutatói 

Végzett tevékenység Fő Vizitek száma 

Szakápolás 14 164 

Gyógytorna 46 519 

Fiziotherápia 6 66 

Összesen 66 749 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 

A Védőnői Szolgálat a világon egyedülálló. A védőnői ellátás magas szintű, egészségorientált 

képzettséggel, országos lefedettséggel működik. Területi védőnői ellátást az egészségügyi 

főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett védőnő nyújthat.  

 

A családok komplex gondozása a következő elemekből tevődik össze: 

 családi életre való felkészítés, szülői szerepre nevelés, 

 kiemelten a várandós nők, csecsemők védelme, rendszeres gondozása,  

 gyermekágyas anya és újszülöttjének gondozása, 

 egészségnevelés (egyéni és közösségi szinten), 

 szűrővizsgálatok végzése, biztosítása, 

 védőoltások megszervezése, 

 tanácsadások szervezése, lebonyolítása (várandós; csecsemő - önálló és orvossal 

tartott-, nővédelmi) 

 csoportok, foglalkozások, klubok szervezése  

 

Tanácsadásokon történnek a csecsemő és kisgyermekkorban szakmai protokoll szerint az 

életkorhoz kötött szűrővizsgálatok. Az 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18, hónapos és 2 éves, 2,5 éves 

majd 3 éves kortól 7 éves korig éven végzet vizsgálatok. 

A védőoltások beadása is a tanácsadások keretében történnek. Ennek szervezése komoly 

feladatot jelen. Olykor több alkalommal is fel kell keresni a családokat, a megjelenésre 

felkérni. A gyermek alapvető jogai ellenére sok szülő nem teljesítik megfelelően a szülői 

feladatait. A védőnő egyetlen lehetősége a meggyőzés. 

A védőnő munkájáról havonta jelentési készít, az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatala felé 

van jelentési kötelezettsége. A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatal Vezető védőnője 

látja el. 

A védőnők által gondozottak ellátása egyéni, személyre szabott gondozási terv alapján 

történik. A védőnő feladatait a tanácsadó helyiségben, a családok otthonában, a nevelési-

oktatási intézményben továbbá a közösségi programokra alkalmas helyszíneken végzi. 

A védőnő a feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan 

köteles ellátni, valamint a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személyt is, aki az 

ellátás iránti igényét írásban bejelenti 

Edelényben a védőnői szolgálat 6 körzetből áll. A területi védőnő nem választható, és nem 

lemondható.  
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A mindennapi feladatokon túl már hagyománnyá vált az Anyatejes világnapi ünnepség 

megrendezése. 2018. évben augusztus hó 3. napján került erre sor, ahol 35 fő jelent meg. A 

várandós anyukákat és a gyermekükkel érkező szoptató édesanyákat köszöntöttük. 

Rendezvényünk sikeres lebonyolításához nem csak személyi, hanem az anyagi feltételre is 

szükségünk van. Minden évben egyre nagyobb kihívást jelent a támogatók megnyerése, e 

nemes ügy érdekében. Ennek ellenére évente sikerül minden résztvevőt a rendezvényen 

megajándékozni. Családias jellegű, szép napot töltöttünk a gondozottainkkal.  

Az elmúlt évhez hasonlóan lakossági igény szerint baba-mama klubot, babamasszázs 

foglalkozásokat tartanak a védőnők. A 2018. évben is több csoportban zajlott foglalkozás. 11 

alkalommal 70 fő vett részt a foglalkozásokon. Két védőnő rendelkezik okleveles 

csecsemőmasszázs oktatói képesítéssel.  

A védőnői szolgálat közösségi helyiségében heti rendszerességgel működik baba-mama klub. 

Itt változó létszámmal gyermekeikkel együtt vesznek részt az édesanyák. Szakmai előadások 

és kötetlen beszélgetések zajlanak ezeken a foglalkozásokon. 

A védőnők havi rendszerességgel tartanak szakmai előadásokat a Biztos Kezdet 

Gyermekházakban. Az edelényi és balajti intézmények ellátását biztosítjuk. 

A védőnők rendszeresen részt vesznek a család- és gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszeri 

tanácskozásán. A két szolgáltatás között folyamatos és nagyon jó az együttműködés. 

Alkalmanként személyes esetmegbeszélésen is hatékony a családok érdekében végzett közös 

munka. 

A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, amely során kapcsolatot tart és 

együttműködik az egészségügyi alapellátás és ezen belül kiemelten a háziorvosi ellátás, 

továbbá a szakellátás, a közoktatás, valamint a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést 

végző intézmények szakembereivel. 

 

Védőnői ellátás számszerű adatai: 

 Az év folyamán gondozott családok száma:     571 

 Összes családlátogatás:       3367 

 Szaklátogatások száma:       4697 

 Csoportos egészségnevelési alkalom:     39 

 Résztvevők száma:                   540 

 Tanácsadáson megjelentek száma:      2777 

 Tanácsadáson beadott védőoltások száma:     1165 

 Iskolában beadott védőoltások száma:     614 

 Iskolában szűrővizsgálatok megjelent tanulók száma:   636  

 Tisztasági vizsgálatban részesült személyek száma:              1393 

 

A várandós és más gondozási csoportokban is magas a veszélyeztetett gondozottak száma. A 

jelentések azonban nem ezt tükrözik. Jelenteni veszélyeztetettként 2017. évtől csak azokat 

lehet, akiről írásban jelzést tettünk a családsegítő szolgálat felé. A szerény anyagi helyzet, az 

igénytelen környezet és higiénés viszonyok miatt azonban nem élünk a jelzés lehetőségével, 

ha a gyermek ellátását a nehézségek mellett is megfelelőnek találjuk. A családok segítése 

érdekében felvállaltuk a fülbelövés megszervezését, az önköltséges fülbevaló beszerzés 

lehetőségének megteremtését.  

Valamennyi védőnői körzetben elmondható, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű 

gondozottak ellátása jelentős pszichés megterhelést jelent. Több esetben előfordult, hogy a 

család anyagi helyzete, gyermek iránti felelősség vállalásának hiánya következtében nem 

jöhetett haza az újszülött. A 2018. évben 2 körzetben 3 újszülöttet nem lehetett a családjához 

hazaengedni. 

Ez további nehézséget eredményez a mindennapi munkavégzésben. A védőnőnek továbbra is 

fel kell keresnie ezeket a családokat, akik olykor megfenyegetik a munkáját egyedül végző 

kolléganőt. 
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A szakmai tudásuk fejlesztése érdekében több továbbképzésen is részt vesznek a Miskolci 

Egyetem és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szervezésében. 

 

A gondozottak létszáma körzetenként 2018. évben: 
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Edelény I 22 11 1 10 29 62 82 323 110 556 

Edelény II 26 3 0 16 46 69 102 121 92 370 

Edelény III 26 5 0 12 27 68 94 349 - 482 

Edelény IV 32 12 6 14 34 61 85 124 65 330 

Edelény V 38 13 2 28 37 74 108 210 - 387 

Edelény VI 27 4 0 19 39 85 100 319 112 601 

Összes 

gondozott 
171 48 9 99 212 419 571 1446 379 2726 

GÉZENGÚZ BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ 

A Gézengúz Biztos Kezdet Gyerekház működését és továbbműködtetését az Egres 

településrészre jellemző alábbi általános problémák hívták életre:  

 az infrastruktúra elmaradottsága,  

 a közösségi tér és az ellátó pontok hiánya,  

 a lakóházak komfort-hiánya, elégtelen lakáskörülmények 

 a korai gyermekvállalás,  

 a tisztázatlan lakáskörülmények és állandóan változó családi viszonyok,  

 a családok, nagycsaládok összezsúfolódása kis térbe,  

 az egyre nagyobb számú addiktív szerektől való függés, 

 a kisgyermekeket veszélyeztető közösségi magatartás. 

 

A Gyermekház ezen súlyos problémák többségének ellensúlyaként egy biztos, fix pontként 

lehet jelen a családok, kisgyermekek életében. Nagy hangsúlyt fektetve egy szép, otthonos, 

tiszta, rendezett környezetre, egészséges étkezésre, fürdési, tisztálkodási, mosási 

lehetőségekre éppúgy, mint a szülőknek ügyintézési segítségnyújtásra, de a szülői, női (hiszen 

leginkább anyukák járnak) szerepben való erősítés sem elhanyagolható szempont. Fontosnak 

tartjuk, hogy ezek a reménytelenségben, elszigeteltségben élő, különösen sérülékeny családok 

a mi segítségünkkel egyre több pozitív élményhez jussanak (pl. családi nap szervezése 

lakókörnyezetükön belül), és kialakuljon az igényük arra, hogy egyre többször felkeressék a 

gyerekházat.  

A Biztos Kezdet Gyerekház olyan célokat fogalmaz meg, melyeket a szolgáltatások 

alappillérei mellett elsősorban a célterület igényeire igyekszünk szabni. 

A Biztos Kezdet Gyerekház célja a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a 

hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének 

biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a 
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szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított 

társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. 

A program célja, hogy a hátrányos élethelyzetből induló gyerekek megfelelő szakmai 

segítséget kapjanak lemaradásaik csökkentéséhez, bevonva a szülőt is a gyerekkel történő 

fejlesztő munkába. Ezáltal a gyermek nagyobb eséllyel indul óvodába, majd iskolába, ahol 

sikeresebben tudja teljesíteni a rá váró feladatokat. 

A Gyerekház munkatársai támogatják azokat a szülői magatartásokat és kezdeményezéseket, 

amelyek egy sokszínűbb és toleránsabb kultúra kialakulását segítik, amelyek 

szembehelyezkednek az előítéletekkel és a diszkriminációval.  

 

Ennek megfelelően a 2018. évben a Gézengúz BKGYH minden munkanap 08:00 – 14:00 

óráig tartott nyitva a szülők és a 0-3 éves korosztályú gyermekek számára.  

A szabad közösségi és egyéni játék mellett napi programjának állandó része volt a tízórai és a 

fejlesztő foglalkozás.  

A gyermekek étkeztetésében az elsődleges szempont az volt, hogy a legkisebbek is életkori 

sajátosságaikból adódó igényeikhez igazodva a lehető legegészségesebben és leg 

sokszínűbben tudjanak étkezni. A tízórai fontos része volt az élelmi rostokban gazdag pékáru, 

a friss zöldségek és gyümölcsök biztosítása, ezzel együtt a megszokás tudatossággá való 

formálása, a szülők táplálkozásról való gondolkodásának alakítása. 

 

A fejlesztő foglalkozások elsősorban a gyermekek értelmi és érzelmi fejlődését, 

finommotorikájának és nagymozgásának fejlődését célozták, másodsorban pedig a szülő 

bevonásával a gyermek-szülő kapcsolatot voltak hivatottak erősíteni. Ilyen foglalkozások 

voltak a közös meseolvasás, a nagymozgásos feladatok és játékok, a mondókázás és éneklés, 

a kreatív játékok. 

 

A szülőkkel fokozatosan kialakítottuk, hogy heti rendszerességgel ültünk le úgynevezett 

Szülői Fórumokon olyan alapvető dolgokról beszélgetni, melyek a mindennapi életben 

nyomon követhetőek: mindennapi praktikákról, ünnepi szokásokról, roma hagyományokról, 

az egészségmegőrzés lehetőségeiről, a családi összetartásról, a gyermekek fejlődésének 

fontosságáról.  

Szintén heti rendszerességgel igyekeztünk megtartani az úgynevezett Főzőklubokat, ahol a 

szülők a munkatársakkal közösen tevékenykedtek a konyhában. Általában közösen kialakított 

havi menütervvel, de a dolgozók felügyeletével és irányításával dolgoztunk közösen, 

elsősorban azzal a céllal, hogy a szülők konyhai ismereteit bővítsük, és egészségesebb ételek 

elkészítéséhez főzési praktikákat adhassunk át. 

 

Havi rendszerességűek voltak azon rendezvényeink, melyek egy-egy aktuális közeli 

eseményhez, alkalomhoz kötődtek. Ilyenek voltak:  
Január Téli Játszóház Július Pancsoló party 

Február Farsangi Játszóház Augusztus Nyári Játszóház 
Március Húsvéti Játszóház Szeptember Őszi Játszóház 
Április: Tavaszi Játszóház Október BKGYH szülinap 
Május Anyák napi Rendezvény November Adventi Játszóház 
Június Gyereknap December Mikulás, Karácsonyi 

ebéd 

 

Havi rendszerességgel voltak továbbá a Védőnői tanácsadások, melyeken a területhez tartozó 

védőnő gyermek egészségügyi témában tartott előadást az anyukáknak, elsősorban prevenciós 

ismereteket átadva a betegségek, balesetek megelőzésére.  
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Egyéb szolgáltatásként a szülők kisebb része legalább heti rendszerességgel igénybe vette a 

korszerű fürdőszoba tisztálkodási lehetőségeit a saját és gyermeke személyes higiéniájának 

megőrzésére. A mosógépek rendszeresen használatba voltak véve a szülők által, főleg saját és 

gyermekeik ruhájának tisztaságát szolgálva.  

Az ügyintézésben való segítségnyújtás napi szinten megvalósult a BKGYH irodájában, ami 

elsősorban az űrlapok kitöltésében való segítségnyújtást jelentette, de gyakran kerestek meg 

minket azzal a szülők, hogy a vezetékes telefont használják hivatalos ügyeik intézésére.  

 
Hónap Havi rendszeresen járók száma 

január 12 fő 

február 11 fő 

március 11 fő 

április 12 fő 

május 13 fő 

június 13 fő 

július 13 fő 

augusztus 13 fő 

szeptember 11 fő 

október 11 fő 

november 12 fő 

december 12 fő 

 

A 2018. január 1. napjától december 31. napjáig a Gyerekház látogatottságának havi átlag 

száma a http://dok.biztoskezdet.info adatai alapján: 173 fő. 

Ez napi rendszerességgel átlagosan 5-9 gyermeket jelentett, rendezvénynapokon évszaktól 

függően akár ennek közel kétszeresét is.  

Az őszi, téli hónapokban 11-12 fő között mozgott, a nyári hónapokban 12-13 főt tett ki. 2018. 

évet 12 rendszeresen járó gyermekkel kezdtük az első héten, az év 52. hetében a 

szolgáltatásokat rendszeresen igénybe vevő gyerekek száma szintén 12 fő volt.  

A leggyengébb hetekben 6-7 fő rendszeresen járó gyermek látogatta a házat, a 

legforgalmasabb hetekben 12-13 rendszeresen járó gyermek. Nyári időszakban a külsős 

(óvodás nagyobb testvér) fogadott gyerekek száma 7-8 főt tett ki naponta. 

A 2018. évet 31 rendszerben lévő gyermekkel zártuk. A gyerekek legnagyobb része hátrányos 

helyzetben vagy halmozottan hátrányos helyzetben nőnek fel, a szülők saját nyilatkozata 

alapján gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. A dokumentációs rendszer adatai szerint a 

bevont gyerekek fejlettségi állapota az egyéni merő alapján általában 60-80 % között mozog.  

A gyerekek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt kapott a szülőkkel való foglalkozás is. Ilyen 

foglalkozások voltak a szülői fórumok 24 alkalommal, 12 alkalommal védőnői tanácsadások, 

26 alkalommal nagyobb közösségi rendezvények. A szülői jelenlétek száma összesen 406 

volt. A jelenlétek száma alkalmanként 3-12 fő között mozgott, átlagosan 7-8 főre tehető.  

A bevonást célzandó családlátogatások során 22 dokumentált alkalommal látogattuk a telepen 

a családokat, a látogatások száma összesen 287 volt.  

A 2017. évben a Biztos Kezdet Gyerekház szakmai Mentort kapott a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság EFOP 1.4.1 Gyerekesély Programja jóvoltából. A mentor 

2018. évben is csaknem havi rendszerességgel látogatta az intézményt, hogy szakmai 

kérdésekben segítséget nyújtson. 

A Gyerekház sikeresen szorosabbra fűzte szakmai munkáját az Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálattal, mely nem csak a havi rendszerességgel bevezetett szakmaközi egyeztetések 

megbeszéléseiben merült ki, hanem azon szülők és gyermekek helyzetének megbeszélésében 

és segítésében is, akik a szolgálat és a Gyerekház látókörébe egyaránt estek.  

 

 

 

http://dok.biztoskezdet.info/
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A 2018. évben is rendszeres volt a kapcsolattartás a környékbeli óvodákkal, mely elsősorban 

a szakmai kérdésekre irányult. Továbbra is ügyeltünk arra, hogy a szülők óvodáskorú 

gyermekeiket oda vigyék, még akkor is, ha a kisebb testvérrel együtt könnyebb lenne hozzánk 

járni, így az óvodával együttműködve csak azon szünetekben fogadjuk ezeket a gyermekeket, 

amikor az óvoda zárva van, illetve olyan esetekben, amikor a gyermekek orvosi igazolással 

vannak távol, de nem fertőző betegek. 

 

Gátló tényezők: 

Az Egres városrész területe 0,5km2, a lakosság száma kb. 1400fő, melyből a 0-3 éves korú 

gyermek kb. 70-80 fő. 

 

A bejáró gyermekek létszáma folyamatosan változik, ám annak fényében, hogy az egresi 

településrészen hány gyermek lakik, annak mindössze egyharmada látogatta az év folyamán a 

Gyerekházat.  

 

A dolgozók havi szinten mennek ki az egresi telepre, hogy beszéljenek az ott élőkkel, és újra 

és újra szóróanyagokat visznek ki nem csak a rendezvényekről, de a napi szintű működésről 

és a szolgáltatás adta lehetőségekről is. A helyben lakó dolgozók maguk is napi szinten 

találkoznak a szülőkkel. Emellett mind a Védőnő, mind a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársai támogatják a Gyerekház munkáját azzal, hogy a rászoruló szülőknek ajánlják a 

ház szolgáltatásának igénybevételét. 

Mindezen fent felsorolt programok és lehetőségek, a tájékoztatás és meghívás ellenére a 

Gyerekház számára egész évben problémát okoz a szülők mozgósítása, a Gyerekházba való 

bevonzásuk. Tapasztalataink szerint még a legrászorultabbak közül is csak nagyon nehezen 

mozdulnak ki és jönnek a közösségbe, de mindenképpen arra törekszünk, hogy rendszeresen 

járó gyermekeinkkel minőségi munkát végezzünk. 

Mivel a személyes iratokat az újonnan érkező szülők nem tudják behozni, vagy elfelejtik azt, 

a szolgáltatás igénybevételének rögzítése új gyermek esetében sokszor akadályba ütközik.  

KONYHA ÜZEM  

Intézményünk 350 adagos főzőkonyhával, két tálaló konyhával és egy adagoló konyhával 

rendelkezik.  

A személyi háttért 1 fő  élelmezésvezető, 1 fő raktáros, 3 fő szakács, 4 fő konyhalány és 3 fő 

kisegítő személyzet (közmunkások) biztosítja beosztás szerint.  

 

Előzetes létszámfelmérés alapján kalkulálunk a következő célcsoportoknak: 

 Intézményünk lakóinak, akiknek naponta ötszöri étkezést biztosítunk, 

 Intézményünk dolgozóinak 

 Szociális étkezőknek 

 Klubos étkezőinknek 

 Vendégétkezőinknek 

 

Étkezések helyben illetve a szociális étkeztetés keretén belül az étel házhoz szállításával 

valamint helyből történő elvitelével valósul meg naponta. 

 

Konyhai üzemünk működését a közétkeztetésben hatályos jogszabály a 37/2014.(IV.30.) 

EMMI rendelet határozza meg. 
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„A közétkeztetés olyan vendéglátó tevékenység, amelynek során meghatározott fogyasztói 

csoportot, vendéglátó-ipari termékekkel, többnyire előre megrendelés alapján a nap egy-egy 

meghatározott időszakában, meghatározott időtartamban látnak el különösen oktatási, 

gyermek-, szociális-, egészségügyi-, bentlakásos intézményben, táborban munkahelyen.” 

 

Ennek alapján a bentlakók étkeztetését naponta ötször biztosítjuk életkori sajátosságaiknak, az 

egészséges táplálkozás követelményeinek valamint a betegségeknek megfelelő speciális 

diéták figyelembevételével.  

Diétás étkezéseket dietetikus állítja össze. 

 

Leggyakoribb diéták:  

 cukorbeteg diéta (43 fő),  

 epe, -májkímélő (19 fő)  

 fehérjeszegény, húsmentes (15 fő)  

 pépes étrend (10 fő) 

 

A heti étlap kialakításánál a szakmai követelményeken túl próbáljuk figyelembe venni a lakók 

által jelzett igényeket a világi és egyházi ünnepek szokásait.  

Az ételek készítési technológiájában, alapanyagok összeválogatásában mindezeken túlmenően 

a korszerűség, változatosság, és idényjelleg is hangsúlyt kap. Heti két alkalommal biztosítunk 

meleg vacsorát, mindennap adunk gyümölcsöt vagy gyümölcslevet. 

 

A jó, ízletes és változatos étrend szinte minden lakónknál mást és mást jelent, amelynek 

megfelelni nagyon nehéz.  

 

Az étel készítése folyamán alapvető szabály a HACCP rendszer működtetése, az abban 

foglaltak maradéktalan betartása.  

Mindezek mellett folyamatosan jó kapcsolatot tartunk a Borsod Abaúj Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Edelényi Járáshivatal Népegészségügyi Osztályával, ezáltal könnyebben 

nyomon követhetőek az előírások változásai, bejelentési kötelezettségeink.  

Továbbá gondoskodnunk kell az ételmaradék és a használt zsiradék elszállítatásról a 

mindenkori jogszabályi előírások szerint. Ezért szerződéssel rendelkezünk a megfelelő 

engedélyekkel rendelkező társasággal és magánszemélyekkel.  

Minden más, a működéshez szükséges igazolások, hatósági engedélyek, az intézménynél 

rendelkezésre állnak, a kötelező bejelentések megvannak vagy ügyintézésük folyamatos.  

 

2018. évben megvalósult nagyobb eszközbeszerzés: főzőüst vásárlása 1 132 000 Ft (nettó), 

elektromos mérlegek 154 800 Ft (nettó ár) valamint kis értékű eszközbeszerzések 208 130 Ft 

(hűtőgép, konyhai eszközök). 

 

A közétkeztetés ellátásának fontos és elengedhetetlen része a nyersanyag normák betartása, 

annak folyamatos figyelése, az étlapok korcsoportoknak megfelelő összeállítása. Az egyes 

életkornak megfelelő tápanyag-szükséglet szerinti étkezés összeállítása, a változatosság 

fenntartása, az idényjellegű alapanyagok rendszeres beiktatása az étkezésekbe fontos 

feladatatunk. 

 

Főzési adagszámunk megoszlása: 

 127 fő intézményi ellátott 

 160 fő átlaglétszámú szociális étkező 

 17 fő átlaglétszámú klubos étkező 

 szabad kapacitásra alkalmazotti és vendégétkezés 
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Ellátottak étkezésének alakulása 2017. évhez viszonyítva 

 

Normál étkezés tekintetében ellátottak (adag/év) 
Étkezési 

normák 

reggeli tízórai ebéd uzsonna vacsora 

2017. év 30842 30842 30842 30842 30842 

2018. év 29863 29863 29863 29863 29863 

 

Diétás étkeztetés tekintetében (adag/év) 
Étkezési 

formák 

reggeli tízórai ebéd uzsonna vacsora 

2017. év 14007 14007 14007 14007 14007 

2018. év 15178 15178 15178 15178 15178 

 

Az elmúlt évben jelentősen megnőtt a diétás étkeztetést igénylők száma, ami a lakóink 

egészségi állapotának romlása, illetve az egyéni szükségletek változásának a 

következménye. 

 

Szociális étkeztetés (adag/év) 
 Szociális étkezők Klubos étkeztetés 

2017. év 40855 4653 

2018. év 37783 4689 

 

A mindenkori nyersanyag normák önkormányzati határozatban kerülnek megállapításra és 

azok hatályba léptetése szerinti alkalmazásra. 2014. év óta a napi élelmezési norma nem 

változott összességében, 2016. évben az ebéd normája emelkedett a tízórai és uzsonna 

normája viszont ekkor is csökkent. 

 

Nyersanyagnorma felhasználás:  
2018. évben a nyersanyagnorma a következőképpen alakult: 

 Bentlakó ellátottak étkeztetése: 104,3 % 

 Diétás étkeztetés:   100,4 % 

 Szociális étkeztetés:   100,3 % 

 Klubos étkeztetés:   100,3 % 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma: 

Intézményvezető 1 fő 

Intézményvezető ápoló 1 fő 

Alapellátás vezető 1 fő 

Ápoló-gondozó /bentlakás/ 28 fő 

Mentálhigiénés munkatárs 2 fő 

Terápiás munkatárs 1 fő 

Házi szociális gondozó  5 fő 

Szociális segítő 1 fő 

Szociális gondozó /nappali ellátás/ 2 fő 

Esetmenedzser 4 fő /szakmai vezető 1 fő/ 

Családsegítő 4 fő 

Gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző 1 fő 

Védőnő 6 fő /vezető védőnő 1 fő/ 

Szakmai vezető BKH 1 fő 

Szociális gondozó BKH 1 fő 

Összesen: 59 fő 
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Az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó létszám: 

Gazdaságvezető 1 fő 

Gépkocsivezető 1 fő 

Élelmezésvezető 1 fő 

Szakács 3 fő 

Konyhalány 3 fő 

Gazdasági ügyintéző 1 fő 

Pénztáros 2 fő 

Raktáros 1 fő 

Karbantartó 2 fő 

Takarító 4 fő 

Mosónő 1 fő 

Adminisztrátor 3 fő 

Kisegítő BKH 1 fő 

Összesen: 24 fő 

 

Orvos     Heti 6 óra munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony 

Dietetikus   Heti 4 óra munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony 

Gyógytornász   Heti 2 x 4 óra munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony 

Jogász     Heti 4 óra munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony 

Foglalkoztatottak létszáma terv szerint:     83 fő 

Belépő új dolgozók száma:       10 fő 

Kilépő dolgozók száma:       6 fő 

Közfoglalkoztatottak száma január 1. napjától    19 fő 

március 1. napjától    15 fő 

július 1. napjától   16 fő 

2018. évi PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 

A 2018. év beszámolója a költségvetési év előirányzatokat és azok teljesítésének adatait 

összefoglalóan az alábbi táblázat mutatja: 

 

1. Személyi juttatások:        adatok e.ft.ban 

 eredeti előirányzat módosított 

előirányzat 

2018.12.31. 

teljesítés 

Foglalkoztatottak 

személyi juttatásai 

 

247.068.000 

 

286.634.498 

 

266.938.834 

Külső személyi 

juttatások 

 

2.154.000 

 

4.711.500 

 

2690.197 

Személyi juttatások 

összesen: 

 

249.222.000 

 

291.345.998 

 

266.938.834 

 

A 2018. évben az eredeti előirányzatot módosítani kellett, melynek okai a következők: 

A2018. évre szóló költségvetés tervezése során az alábbiakban felsorolt személyi juttatások 

nem kerültek tervezésre jogszabályi okok miatt. 

 szociális ágazati pótlék, kiegészítő ág. pótlék: 69 fő  22.911.000 Ft 

 bérkompenzáció 51 fő     1.413.000 Ft 

 eü. pótlék 4 fő       1.293.000 Ft 

 védőnők működési költségek támogatás:    32.287.800 Ft 

 közfoglalkoztatottak személyi juttatása:    14.458.000 Ft. 

 Normatív támogatás hsg. esetén (plusz normatíva):  1.650.000 Ft 

 Bentlakásos ellátás üzemeltetési többlet támogatása: 2.753.000 Ft 
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Kormányrendelet alapján intézményünkben 2018. január 1. - 2018.december 31. napjáig az 

alábbi szakfeladatok esetében ágazati pótlék illeti meg a dolgozókat.  

Jogszabályi előírás, hogy a költségvetés tervezése során a megállapított eredeti előirányzat a 

szociális ágazat pótlék összegét nem tartalmazhatja, és ugyanez vonatkozik a kereset 

kiegészítés összegére is. 

 

Az alábbi szakfeladatokon történt ágazati pótlék juttatása: időskorúak, demens betegek tartós 

bentlakásos ellátása, idősek, demens betegek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális 

étkezés, család és gyermekjóléti szolgáltatások, család és gyermekjóléti központ, biztos 

kezdet gyerekház. 

 

Az ágazati pótlékban való juttatásra jogosult dolgozók száma: 69 fő. 

2018.január 1. napjától intézményünk dolgozóit éves szintű összes jövedelmüktől függően 

kereset kiegészítés illeti meg. Juttatásban részesülő dolgozók száma: 51 fő, melynek összege 

a költségvetés összeállítása és elfogadása során szintén nem ismert. A kereset kiegészítés 

havonta illeti meg a munkavállalókat, melynek összegét a Magyar Államkincstár által nyújtott 

adatszolgáltatás után tudja az intézmény az Edelény Város Önkormányzat Pénzügyi Osztálya 

által jóváhagyott előirányzat módosításával a költségvetésébe beépíteni. 

 

2. Járulékok  
adatok e. Ft-ban 

 eredeti előirányzat módosított előirányzat 2018. 12. 31. teljesítés 

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 

 

48.283.000 

 

55.183.000 

 

53.272.802 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó éves teljesítése szorosan 

kapcsolódik a személyi juttatások összesen összeghez. Amennyiben a személyi juttatások 

összege a már említett tényezők miatt emelkedik, így a járulékok összegének éves 

felhasználása is emelkedni fog.  

 

A 2018. évben a szociális hozzájárulási járulék előirányzata éves szinten 9.699.520. Ft 

emelkedett. 

A személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok esetén, éves szinten az előirányzat 

megtakarítás keletkezett. Ennek összege: 24 407 154 Ft 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetén az előirányzat 

megtakarítás: 1 910 198 Ft 

 

3. Dologi kiadások        adatok . Ft-ban 

Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 

Készletbeszerzés 54.499.000 60.272.463 59.651.715 

Kommunikációs szolgáltatás. 2.401.000 2.430.199 2.337.418 

Szolgáltatás kiadások 25.220.000 29.271.456 29.076.243 

Kiküldetés, reklám, propagandakiadások 154.000 102.000 88.965 

Reklám propaganda kiadás 314.000 304.000 288.965 

Működési célú ÁFA 19.339.000 19.021.882 18.828.642 

Fizetendő ÁFA 132.000 860.000 855.000 

Kamatkiadások 12.000 99.941 97.088 

Különféle befizetések és egyéb dologi 

kiadások 

779.000 439.059 341.340 

Dologi kiadások összesen: 102.696.000 112.699.000 111.476.411 
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Az intézmény 2018. évben a dologi kiadás eredeti előirányzatát 9.850.880. Ft-tal növelte meg. 

Ebből házi segítségnyújtás szakfeladat állami normatíva többlet támogatását, Bentlakásos 

üzemeltetési támogatás, Óvodai és iskolai szociális segítő támogatást, TOP.2.51. pályázat 

összegének dologi kiadásokra való csoportosításával oldottuk meg.   

 A 2018. évi költségvetési évben a dologi kiadások esetén a fel nem használt előirányzat 

maradvány 1 070 469 Ft volt. 

 

Szakmai eszközök beszerzésébe tartoznak az alábbiak: 

 szakmai anyagok, 

 gyógyszer, 

 könyv, folyóirat, 

 informatikai eszközök beszerzése 

 

Szakmai anyagok beszerzésére összesen 2018. évben 4 381 849  Ft fordított az intézmény. 

 

Üzemeltetési anyagok beszerzésébe az alábbiak tartoznak: 2018. évben 55 269 866 Ft 

fordított az intézmény. 

 üzemeltetési anyagok beszerzése, 

 élelmiszer, 

 irodaszer, nyomtatvány, 

 hajtó, kenőanyag, 

 munkaruha, védőruha, 

 mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként, 

 

Üzemeltetési anyagok beszerzésébe beletartoznak a tisztítószerek teljes körűen melyet az 

intézmény takarítására használ az intézmény, karbantartási anyagok melyek javítási, 

karbantartási munkák során anyagszükségletként merülnek fel, viszonylag nagy 

mennyiségben használ el az intézmény műanyag zsákokat a szemét összegyűjtésére. 

 

Élelmiszer költségek: Intézményünk étkezési szolgáltatást biztosít az intézményben ellátottak 

részére (126 fő) naponta ötször, szociális étkezést az igénylők részére (átlaglétszám: éves 

szinten napi 165 fő napi egyszeri étkezés, klub étkezők 17 fő, intézményben dolgozó kollégák 

részére átlag napi 20-25 fő, vendégétkezést napi 27 fő. 

 

Az intézmény konyha üzemének kihasználtsága közel 100 %-os. A jelenleg rendelkezésre álló 

kapacitás maximum 350-355 fő/nap. 

Intézményünk az élelmiszer beszállítását szerződött felek által bonyolítja melyek szállítás 

szerződés alapján érvényesülnek. A szerződések érvényességének határideje: 2018. március 

01-2018. február 28. 

2019. év új beszerzési eljárása jelenleg folyamatban van. 

  

Irodaszer, nyomtatványok. Az irodaszer, nyomtatványok jelentős költségét az irodai papír 

beszerzésére fordítottuk. 

 

Hajtó, kenőanyag költsége az intézmény által üzemeltetett intézményi gépjárművek 

üzemanyag költsége teszi ki. 2018. évben az intézmény üzemeltetésében lévő gépjárművek 

száma: 6 db.   

 

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos szakfeladatán felmerülő költség 688 000 Ft 

volt.  
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A gépjárművel az ellátottakat szállítjuk korházba, más egészségügyi intézményekbe, valamint 

ezzel a gépjárművel oldjuk meg az anyagbeszerzést és az egyéb személyszállítást. 

 

Szociális étkezés szakfeladaton elszámolt üzemanyag a szociális étkezést igénybe vevők 

házhoz szállítása teszi ki, illetve a központi telephelyről Árpád út 29. szám alól István király 

út 58. szám alá való kiszállítást.  

 

Üzemanyag felhasználás 2018. évben: 655 000 Ft volt. 

 

Család- Gyermekjóléti Szolgálat és Család- Gyermekjóléti Központ működésével 

kapcsolatosan felmerülő üzemanyag költség a dolgozók napi tevékenységének elvégzésével 

kapcsolatosan merül fel. A munkavállalók Edelényben és a járás területén a szolgáltatás 

ellátási körébe tartozó településekben való eljutását végzik.  

Üzemanyag felhasználás 2018. évben:  

 Központ esetén: 575 000 Ft,  

 Szolgálat esetén 215 000 Ft. volt. 

 

Munka védőruha juttatást biztosít az intézmény dolgozói számára. A munkaruha juttatás éves 

összege 20 000 Ft/fő/év. Teljesítési adatok: 1 275 590 Ft.  

 

A 2018. augusztus hóban történt meg a dolgozók 90%-ának munkaruha juttatás kifizetése. 

2018. évben törekedtünk arra, hogy minden munkavállalónak a nyári időszakban teljesítsük a 

munkaruha juttatás kifizetését.  

 

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként, (palackozott gáz, ablaktörlő, 

virágföld, műanyag áruk szakmai újságok dekor anyagok, cukor tesztcsík, stb.). Teljesítési 

adatok: 1 118 206 Ft. 

 

Árubeszerzés: reprezentációs költség 2018. éves felhasználás: 0. Ft. 

 

Kommunikációs szolgáltatások 

 

Informatikai szolgáltatások igénybevétel magába foglalja a következőket: internet díj, 

számítógépes rendszer tervezése, kiépítése, informatikai szolgáltatások igénybevétel. 

Intézményünk három telephelyet működtet, ahol a napi munkavégzéshez elengedhetetlenül 

szükséges az internetes hozzáférés biztosítása. Ennek éves költsége 287 599 Ft. 

Informatikai szolgáltatás magába foglalja a különböző programok havi díját (élelmezési 

program, védőnői program, idősellátás munkáját segítő program, fénymásolás szerződés 

szerinti költségét (bérelt fénymásoló költsége két telephelyen). Teljesítési adatok: 1 165 122 

Ft. 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, telefax, mobil telefon költsége: 899 891 Ft. 

 

Közüzemi díjak: 2018.éves adatai mely minden szakfeladat költségét magába foglalja. 

 

Villamos energia:  854 489 Ft. 

Gázdíj:   10 410 109 Ft. 

Vízdíj:   3 557 419 Ft. 

 

Karbantartás:  

Intézményünkben az alábbi külső vállalkozó által végrehajtott karbantartási munkálatokat 

készültek el. Szerződés szerinti havi karbantartási munkák a következők: 

Lift karbantartás: Jelenleg két telephelyen történik lift karbantartás havi szinten  
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15 000 Ft+ÁFA /telephely költségen. (Árpád út 29, István király útja 56. sz.).  

Felvonók éves felülvizsgálata (24 000 Ft/telephely) 

Riasztó rendszer felügyelet két telephelyen (Árpád út 29, István király útja 56.) 9 000 

Ft./telephely. 

Egyéb karbantartási munkák: főzőüst javítása, kerékpárok javítása, központi fűtésrendszer 

javítása, gázbojler javítása, vízellátási rendszer javítása. 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 

Dolgozók részére vásárolt oktatások, továbbképzések költségei. 

 

Egyéb szolgáltatások: 

 

Postaköltség: magába foglalja a levélbélyeg költségét, csomagfeladást: 

Biztosítási díjak: gépjárművek felelősség biztosítása (4 db), CASCO biztosítás (1 db), 

szakmai felelősségbiztosítás.  

Szemétszállítás: 348 530 Ft/ I. negyedév 

Rovar, rágcsálóirtás: A szolgáltatást szerződés szerint látja el a vállalkozó negyedévente. A 

felmerült éves költség: 172 000. Ft. 

Orvosi ellátás: 100 000 Ft/hó, Dietetikus: 48 000 Ft/hó 

Egyéb felmerülő szolgáltatások, melyek nem havi rendszerességgel fordultak elő: veszélyes 

hulladék elszállítása-, dolgozók részére bőrgyógyászati munka alkalmassági vizsgálat (2.000 

Ft/fő/vizsgálat, tüdőszűrő vizsgálat 2.000 Ft/fő/ vizsgálat- a kötelező egészségügyi vizsgálat 

minden dolgozó esetén szükségessé válik évente. Éves költsége: 69 300 Ft. 

Demencia vizsgálat: 50 000 Ft, 

Mosatási költség: 3 397 848 Ft 

 

Különféle egyéb befizetések, és egyéb dologi kiadások  

 

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: 19 021 882 Ft 

Fizetendő ÁFA: 855.000 Ft 

Kamatkiadás: 97.088 Ft (gázdíj, élelmiszer számlák nem határidőre történő utalása miatt 

kiszabott késedelmi kamat) 

 

A 2018. költségvetési évben működési célú támogatások: 

 

A 2018. költségvetési évben Esélyegyenlőség elősegítését célzó terv program keretében 

7.022.000 Ft került átadásra az intézmény részére. A program kezdete: 2017. július 06. 

befejezése 2020 december 31. 2018. költségvetési évben 1.247.750 Ft került kiadásra. 

 

Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztési támogatása: 

A 2018. év költségvetési évben 832.000 Ft került átadásra fejlesztési támogatásként. A 

támogatást pályázat útján nyerte el a város, és adta tovább felhasználásra az intézménynek. Az 

összegből játékok kerültek megvásárlásra a gyermekek számára 540175 Ft áron, továbbá 

notebook 1 db, ehhez tartozó operációs rendszer, valamint projektor került beszerzésre 

összesen 291.522 Ft értékben.  

 

Beruházások: 

Intézményi beruházások: 

Intézményünk az alábbi beruházásokat tervezete be a 2018. költségvetési évre. 

 Szociális étkezés szakfeladaton 8.216.500 Ft értékben új gépjármű beszerzését. 

 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása szakfeladaton 1.827.600 Ft értékben egyéb 

tárgyi eszköz beszerzését.  
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 Család és Nővédelmi szolgálat szakfeladaton 78.740 Ft értékben történt tárgyi eszköz 

beszerzés.(irodaszék, hűtőgép) 

 Család és Gyermekjóléti központ szakfeladaton 3.940.000 Ft értékben Dacia Daster 

személygépjármű került beszerzésre. 

 Biztos Kezdet Gyerekház szakfeladaton 832.000 Ft fejlesztési támogatást kapott az 

intézmény, melyből notebook, microsoft office program került beszerzésre 

 

A tervezett beruházások a megvalósulása: 
 

 Szociális étkezés szakfeladaton 6.469.645 + ÁFA Ft. értékben új gépjármű beszerzése 

valósult meg az intézményben. A gépjármű vételára összesen: 8.216.500 Ft volt 

melyből előlegként 2017. évben már kifizetett az intézmény 5.195.500 Ft-ot 

 

 Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Edelény Árpád út 29.szám alatt az Időskorúak 

tartós bentlakásos ellátása szakfeladaton 1.132.000 + ÁFA értékben főzőüst vásárlása, 

számítógép, kártyaolvasó 173.230 Ft értékben íróasztal, irodaszék 37.244 + ÁFA, 

karbantartási gépek összesen (fúró,ütvefúró, csavarhúzó) 55.630+ÁFA, konyhai 

eszközök összesen: 159.626+ÁFA, 87.170+ ÁFA értékben takarító kocsik kerültek 

beszerzésre az első félévben.  
 

           adatok Ft-ban 

megnevezés ei. m.ei. teljesítés 

Informatikai eszközök beszerzése 0 311.505 311.136 

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése 8.125.000 11.781.602 11.781.602 

Beruházási célú ÁFA: 2.153.000 3.011.120 3.011.120 

 

Ingatlan felújítás: 2018. évben idegen kivitelező által nem végzett ingatlan felújítást az 

intézmény. 

 

Bevételek 

 

Saját bevételek esetében a legnagyobb bevételi forrás a gondozási díj bevétel. A 2018. évre 

vonatkozó költségvetés tervezése során a gondozási díj összegének megadása a 2017. évi 

teljesítési adatai alapján lett meghatározva. Az intézmény 2018. év február 01. napjától 

emelte meg az intézményi térítési díjat. A 2018. költségvetési évben az intézményi térítési díj 

összege 81 900 Ft volt. Az ebből származó bevétel éves szinten 111 797 275 Ft volt. 

Az összes ellátási díj bevétel: 127.125.816 Ft Ebbe bele tartozik a szociális étkezésért, az 

idősek nappali ellátásáért illetve a házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetendő ellátási díj. 

 

Intézményünknek bevétel keletkezik továbbá helyiségeinek bérbeadásából 1.671.281 Ft 

István király útja 65. szám  

 

További saját bevételek- az alkalmazotti, vendégétkeztetésből származó bevétel, ami 2018. 

évben összesen 3 015 682 Ft-ot jelentett. 
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2018. évi normatíva elszámolás mutatószámai   

      

Tv-re 

hivatkozás Megnevezés 

Októberi 

felmérés 

szerinti mutató 

Elszámolás 

szerinti 

mutató 

III. 3. c) Szociális étkeztetés 165 166 

III. 3. da) Házi segítségnyújtás –szociális segítés 2 4 

III. 3. db) Házi segítségnyújtás –személyi gondozás 20 27 

III. 3. f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 17 19 

 III.  4  a 

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens 

személyek 102 97 

      

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens 

személyek 24 29 

 

A 2018. évi normatíva elszámolás mutatószámai   

 
      

Tv-re 

hivatkozás Megnevezés igény elszámolható  

III. 3. c) Szociális étkeztetés 9.134.400 9.189.760 

   

októberi normatíva módosítás +1 fő 55.360 

 

   

2016.évi támogatás összesen: 

 

9.189.760 

III. 3. d) Házi segítségnyújtás  4.300.000 

 

   

októberi normatíva módosítás + 2 fő 50.000 

 

   

októberi normatíva módosítás + 7 fő 1.470.000 

 

   

2016.évi támogatás összesen: 

 

5.820.000 

 III. 3. f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 1.853.000 

 

   

októberi normatíva módosítás + 2 fő 218.000 

 

   

20168.évi támogatás összesen: 

 

2.071.000 

III. 4. a) 

A finanszírozás szempontjából elismert 

szakmai dolgozók bértámogatás. 85.999.320 85.999.320 

   

Üzemeltetési támogatatás 5.773.000 

 

   

Üzemeltetési támogatatás s 2.753.000 

  

 

 

Edelény, 2019. február 4. 

 

 

 Horváthné Ipacs Katalin 
 intézményvezető 
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CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

2018. ÉV PILLANATAI 
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5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-
testületének jóváhagyott éves munkatervében szerel a gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról és a Gyermekjóléti Szolgálat működtetéséről szóló beszámolók 
megtárgyalása. A két beszámoló együttesen képezi a jogszabály által előírt 
kötelezettség teljesítését. 
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Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                     20/2019.(IV.02.) H A T Á R O Z A T A 

 
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 – külön 
határozattal elfogadott Gyermekjóléti Szolgálat 
működéséről szóló beszámolóval együtt történő - 
megküldését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 
részére. 

 
Határidő:  azonnal, illetve 2019. május 31. 
Felelős:    polgármester, jegyző 
Értesül:   Kormányhivatal, osztályok 
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Melléklet a 20/2019.(IV.02.) határozathoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

A GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése, és a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 
10. számú melléklete alapján 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 kiadás 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 kiemelt gyermek szüleinek gondozása, 
jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai) 

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

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

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

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

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

 

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

 

a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b. a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
c. az otthonteremtési támogatás, 
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2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

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

 
3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi 

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

 
4. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági 

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

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 

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

 
a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, 
b) természetbeni támogatásra,(éves szinten, két ízben 6.000,- Ft/gyermek a csak 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek és 6.500 
Ft/gyerek ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen túl hátrányos 
helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű) 

c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére  
 

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

 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át 

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, 
vagy 

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 
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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 és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a 
nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. 

 
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó 

esetben, feltéve,hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon 
értéke nem haladja meg a jogszabályban írt értékhatárt. (külön –külön számítva 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát – 570.000 Ft,  -,együtt 
számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét-  1.995.000-
Ft-. 

 
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-
jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, illetve ha a tárgyév november 1-jén 
fennáll, a tárgyév november hónapjában természetbeni támogatást nyújt 
fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-
utalvány formájában (2018. évben 6.500- Ft, illetve 6.000 Ft/gyermek). 
 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos intézkedések  
2018. évre vonatkozóan 

 

Feladat megnevezése Gyermekek száma 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 
száma tárgyév december 31-én  

61 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem 
elutasítása 

0 

Megszüntetés 0 

 
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 (2018. évben 6.270,-Ft).  
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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  

2018. évre vonatkozóan 
 

Feladat megnevezése Számbeli adatok 

Pénzbeli ellátásban részesülő gyámok száma 0 

Pénzbeli ellátásban részesülő gyermekek száma 0 

Megszüntetés 0 

 
Hátrányos helyzet - halmozottan hátrányos helyzet: 
 
A gyermekvédelmi törvény értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
szempontjából meghatározó tényezők a következők: 
 
- a szülő, a családba fogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége 
alacsony; 

- legfeljebb alapfokú végzettség; 
- a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága; 
- az elégtelen lakáskörülmények; 
- a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt 
számára nyújtott utógondozói ellátás. 

 
 
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

- a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a 
gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő 
szülőről, vagy a családba fogadó gyámról önkéntes nyilatkozata alapján 
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezik. Az iskolai végzettségről szóló nyilatkozat megtétele 
továbbra is önkéntes alapon történik. 

- a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, 
ha a gyermeket nevelő szülő bármelyikéről, vagy a családba fogadó 
gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor az 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív 
korúak ellátására jogosult, vagy a gyermekvédelmi kedvezmény 
igénylésének időpontjában megelőző 16 hónapon belül legalább 12 
hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy. 
Az alacsony foglalkoztatottság ténye a Járási Hivatal igazolása alapján 
állapítható meg. 
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- a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha 
megállapítható hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált 
városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvántartott 
lakókörnyezetben, vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol, 
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges 
feltételek. 
 

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

Edelény város területén 2018. évben 97 gyermek esetében került megállapításra a 
halmozottan hátrányos helyzet, illetve 7 gyermek hátrányos helyzetű. 

Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli 
támogatás: 

A segélyezési rendszer beleértve a gyermekkorúak és a fiatal felnőttek támogatását 
is korábbi szabályozáshoz képest átalakult, „települési támogatás” címszó alatt. A 
települési támogatás, mint átfogó kategória, egyes támogatási formáiban a felnőtt 
korúak, más formában pedig a gyermek és fiatal felnőtt korúak támogatását 
biztosítja. 
 

Elsősorban azokat a gyermekeket és fiatal felnőttek támogatását kívánta segíteni a 
rendelet, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz anyagi helyzetbe. Az értékelési 
időszakban támogatás nem került megállapításra. 

Gyermekétkeztetés 
 

A gyermekétkeztetés biztosítása teljes mértékben az iskolák feladata. 2016. január 1. 
napjától a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szabályozása alapján a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó 
feladatként biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést, melynek keretében a szülő 
kérelmére a települési önkormányzatnak napi egyszer meleg ételt kell biztosítani 
valamennyi a tanév rendjéről szóló évente meghatározott EMMI rendeletben 
meghatározott iskolai szünidő, valamint az óvoda és bölcsőde ezen időszakoknak 
megfelelő zárva tartási időtartamára eső munkanapokon a hátrányos helyzetű és a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek ( 5 hónapos kortól -18 éves korig) részére ideértve azokat a 
gyermekeket is,akik nem rendelkeznek intézményi – bölcsődei, óvodai vagy iskolai 
tanulói jogviszonnyal.  
Ennek megfelelően 2018. évben a tavaszi szünetben 2, a nyári szünetben 43, az őszi 
szünetben 3, a téli szünetben 3 napon át biztosítottuk a napi egyszeri meleg 
étkezést. 
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Lefőzött adagok száma: 
 

Időszak Tavaszi Nyári Őszi Téli 

Adagok 106 2596 162 198 

 
2018-ban összességében 3062 adag került lefőzésre, melyből a tavaszi szünetben 
106, a nyári szünetben 2596, az őszi szünetben 162, és a téli szünetben 198 adagot 
nem vettek át a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülei. 
 
A nyári étkezésben részesülőket minden esetben értesítettük, természetesen a 
törvényes hozzátartozó erre vonatkozó igényének bejelentése után.  

Törvényességi vizsgálatok: 

Az értékelési időszakban vizsgálatra nem került sor. 

Demográfiai mutatók: 

A település demográfiai mutatója az alábbiak szerint alakult Szakácsi Községben 
2018. december 31-re vonatkozóan 
 

Korosztályok Férfi Nő Lakosok száma 
összesen  

0-18 év  42 33 75 

19-23 év 11 10 21 

24-35 év 14 14 28 

36-50 év 16 10 26 

51-60 év 8 6 14 

61 felett 6 5 11 

Összesen: 97 78 175 

 
Edelény, 2019. március 26.  
 

     Dr. Vártás József 
       jegyző 
 
6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Az „Integrált térségi gyermekprogramok az Edelényi 
Járásban” című projektiroda az István király útja 63. számú, panzió alatti épületben 
került elhelyezésre. A pályázati forrásból felújításra kerülő ingatlant ki kell üríteni, ezért 
intézkedni kell az épületben dolgozó hét munkatárs elhelyezését úgy oldanák meg, hogy 
amíg a panzió felújításra kerül, addig átköltöznek az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatalba, ahol a két közterület-felügyelő van, és a két közterület-felügyelő ideiglenesen 
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a Borsodi út 2. szám alatti irodahelyiségbe menne. Gyakorlatilag ennek az átvezetését 
tartalmazza az előterjesztés. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                     21/2019.(IV.02.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az „Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról” szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelény Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete által, a 19/2019.(II.26.) 

határozattal jóváhagyott Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a 

továbbiakban: SzMSz.) 2019. április 1. napjával az alábbiak 

szerint módosítja:  

Az SzMSz „I. A közös önkormányzati hivatal jogállása és 
irányítása szakasz 1. A közös önkormányzati hivatal 1.4. 
telephely címe” az alábbi c) ponttal egészül ki: 
 

„c) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
 Közterület-felügyelők 
   3780 Edelény, Borsodi út 2.” 
 

2. Képviselő-testület - a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § 1) bekezdés d) 

pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13. 

§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát egységes szerkezetben a határozat 

mellékleteként    j ó v á h a g y j a . 
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3. Képviselő-testület megállapítja, hogy az Edelényi Közös 

Önkormányzati Hivatal módosított Szervezeti és Működési 

Szabályzata 2019. április 1. napján lép hatályba.   

 

4. Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának Szakácsi 

település hirdetőtábláján történő kifüggesztését. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2019. április 1. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül:  Igazgatási és Szociális Osztály, Pénzügyi Osztály  
 

 
 
 

Melléklet a 21/2019.(IV.02.) határozathoz 
 
 
 
 

 
 

 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
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EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (1) 
bekezdésében (továbbiakban: Ávr.) kapott felhatalmazás alapján az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

I.  

A közös önkormányzati hivatal jogállása és irányítása 
 
1. A közös önkormányzati hivatal:  

 
1.1. megnevezése:  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

1.2. rövidített neve:  EKÖH 

1.3. székhelye, címe:  3780 Edelény, István király útja 52. 

1.4. telephelye, címe:  

a) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
  Abodi Állandó Kirendeltség 
  3753 Abod, Magyar út 42. 

 b) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
  Szakácsi Ideiglenes Kirendeltség 
  3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. 
 

1.5. levelezési címe:  3780 Edelény, István király útja 52. 

1.6. e-mail:  jegyzo@edeleny.hu 

 
2. Az EKÖH önálló jogi személy, a települési és nemzetiségi önkormányzatok 

gazdálkodásának végrehajtó szerve. Az előirányzatai felett teljes jogkörrel 

rendelkezik. A Hivatal gazdasági szervezete a Pénzügyi Osztály. 

A Hivatalnál az Áht. 70. §-a által előírt belső ellenőrzési rendszer működik, amely 
ellátja az önkormányzat fenntartása alatt álló intézmények, önkormányzati gazdasági 
társaságok ellenőrzését is. Feladatait, eljárási szabályait a Belső Ellenőrzési Kézikönyv 
tartalmazza. 

3. AZ EKÖH alapítója: 

 
 Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  
 Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
 Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  
4. Alapító okirat kelte és száma: 1/A/2015. 

 
5. Alapítás időpontja: 2013.03.01. 

 
6. AZ EKÖH felügyeleti szerve: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete.  

 
7. AZ EKÖH törzskönyvi azonosító szám: 812203 
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8. AZ EKÖH költségvetési számlaszáma: 12046102-01384644-00100009 

 
9. AZ EKÖH számlavezetője: Raiffeisen Bank Rt. Miskolc 

 
10. AZ EKÖH KSH statisztikai számjel: 15812209-8411-325-05 

 
11. Az EKÖH vállalkozási tevékenységei: Vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 
12. Az EKÖH alaptevékenységi besorolása:  

            államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások 
igazgatási tevékenysége 

 

13. Az EKÖH által ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt 

alaptevékenységek: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 011140 
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

5 013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

6 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

9 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

10 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

11 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

12 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

13 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

14 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

15 104060 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 
programok 

 
14. Az EKÖH adószáma: 15812209-2-05 

15. Az EKÖH-t a képviselő-testületek döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében 

Edelény város polgármestere irányítja, és a hivatal jegyzője vezeti.  

16. Az EKÖH illetékességi területe: 

16.1. Edelény, Abod és Szakácsi települések közigazgatási területe, míg 

16.2. első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi) 
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hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint az 

Edelényi Járási Hivatal illetékességi területe. 

17. Az EKÖH alapítói, illetve tulajdonosi jogokat nem gyakorol egyetlen gazdálkodó 

szervezet felett sem. 

18. Az EKÖH az Áht. 10.§ (4a) és (4b) bekezdése alapján az Ávr. 9.§ (1) bekezdése 

szerinti feladatokat nem lát el más költségvetési szervek részére.  

19. Az EKÖH gazdasági szervezete az alábbi települési és nemzetiségi önkormányzatok, 

valamint társulás részére látja el az Ávr. 9.§ (1) bekezdés szerinti feladatokat: 

a) Edelény Város Önkormányzata, 

b) Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, 

c) Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, 

d) Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 

e) Edelényi Kistérség Többcélú Társulása, 

f) Abod Község Önkormányzata, 

g) Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 

h) Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 

i) Szakácsi Község Önkormányzata, 

j) Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 

II. 
AZ EKÖH feladatai 

 
1. Az EKÖH alapvető feladata az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy 

a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, a törvényesség betartása, a képviselő-

testületi döntések végrehajtása az állampolgári jogok érvényesülése. 

 
2. Az EKÖH segíti a képviselő-testületek és bizottságaik, továbbá az általuk létrehozott 

szervek munkáját, további feladata a helyi nemzetiségi önkormányzat munkájának 

segítése. 

 
3. Az EKÖH a képviselő-testületek tevékenységével kapcsolatban: 

a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a testületi 

előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, valamint vizsgálja a törvényességet, 

b) nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit, 

c) szervezeti a képviselő-testületek rendelkezéseinek végrehajtását, a végrehajtás 

ellenőrzését, 

d) ellátja a képviselő-testületek munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, 

adminisztrációs feladatokat. 

 
4. Az EKÖH a képviselő-testületek bizottságai működésével kapcsolatban: 

a) biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez szükséges 

ügyviteli feltételeket, 
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b) szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztéseket, jelentést, beszámolókat, egyéb 

anyagokat, 

c) tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezések megvalósítási lehetőségéről, 

valamint szakmailag véleményezi a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat, 

d) gondoskodik a bizottsági döntések nyilvántartásáról, végrehajtásáról. 

 
5. Az EKÖH a képviselők munkájának segítése érdekében: 

a) elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását, 

b) köteles a képviselőket az EKÖH teljes munkaidejében fogadni és részére a 

szükséges felvilágosítást megadni, 

c) közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében. 

 
6. Az EKÖH a polgármesterek munkájával kapcsolatban: 

a) döntéseket előkészíti, szervezi azok végrehajtást, 

b) segíti a képviselő-testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet, 

c) nyilvántartja a polgármesterek döntéseit. 

 
7. Az EKÖH a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével kapcsolatban: 

a) szakmailag előkészíti a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, valamint 

vizsgálja a törvényességet, 

b) a nemzetiségi önkormányzatok üléseinek jegyzőkönyvét a jegyző által kijelölt 

személy vezeti, 

c) nyilvántartja a nemzetiségi önkormányzatok döntéseit, 

d) szervezi a nemzetiségi önkormányzatok munkájával kapcsolatos egyéb 

nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat. 

 
8. Az EKÖH az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési 

feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítő tevékenységet folytat. 

 
9. Az EKÖH a pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenőrzési 

feladatok körében ellátja: 

a) az intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását, 

b) beruházás, felújítás előkészítését, lebonyolítását, 

c) belső gazdálkodás szervezését, az intézményi pénzellátást,  
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d) a költségvetési intézmények ellenőrzését, az intézmény számviteli munkájának 

irányítását, 

e) az önkormányzat ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával 

kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat. 

 
10. Az EKÖH látja el a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Edelényi Lengyel, Ruszin és 

Cigány, az Abodi Roma és Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatok, valamint a Szakácsi 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében. Az erről szóló megállapodást a képviselő-

testület külön határozattal hagyja jóvá. 

 
11. Az EKÖH közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más 

államigazgatási, önkormányzati szervekkel való kapcsolattartásban. 

III. 
 

A polgármester 
 
Az EKÖH-t, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően és saját önkormányzati jogkörében 
irányítja, ezen belül 

a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza az EKÖH feladatait az 

önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában, 

b) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek az EKÖH belső 

szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 

meghatározására, 

c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

d) a képviselő-testület döntéseivel összhangban irányítja az önkormányzati vagyonnal 

kapcsolatos gazdálkodást, 

e) összehangolja mindazon feladatokat, amelyek a képviselő-testület és a bizottságok 

munkájával összefüggnek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kíséri és 

segíti, valamint ellenőrzi a bizottságok döntéseinek végrehajtását. 

 
IV. 

 
A jegyző, az aljegyző 

 

1. Jegyző 

1.1. A jegyző vezeti az EKÖH-t, gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos 

feladatok ellátásáról, a hatáskörébe utalt ügyek intézéséről, ezen belül 

a) gyakorolja a munkáltatói jogokat az EKÖH köztisztviselői, munkavállalói 

tekintetében, aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat, 

b) meghatározza az osztályvezetők feladatát, 

c) döntésre előkészíti a polgármester(ek) hatáskörébe tartozó államigazgatási 

ügyeket, 

d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester(ek) ad (nak) át, 

e) tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testületek, valamint a bizottságok 

ülésén, 
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f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, 

g) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

h) képviseli a közös önkormányzati hivatalt, 

i) összehangolja és értékeli az EKÖH szervezeti egységeinek munkáját, 

j) évente legalább egy alkalommal beszámol a képviselő-testületeknek az EKÖH 

tevékenységéről, 

k) gondoskodik a képviselő-testület önkormányzati döntéseinek az EKÖH 

munkájában való érvényesítéséről, 

l) gondoskodik a számviteli rend és a belső ellenőrzés megszervezéséről, továbbá 

a kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséről, 

m) gondoskodik az EKÖH működésének személyi és tárgyi feltételeiről a 

költségvetés által meghatározott keretek között, 

n) jóváhagyja a dolgozók munkaköri leírását, 

o) biztosítja a gyors és korszerű ügyintézés feltételeit a hatósági ügyintézés 

területén, 

p) ellátja a választással kapcsolatos feladatokat, 

q) figyelemmel kíséri és segíti a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését, 

r) biztosítja a lakosság tájékoztatását a képviselő-testület(ek) működéséről, 

közérdekű döntéseiről, valamint az EKÖH aktuális, az állampolgárok széles körét 

érintő feladatairól, 

s) közvetlenül irányítja a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport munkáját. 

 

2. Aljegyző  

2.1. Polgármester – a jegyző javaslatára – a jegyző helyettesítésére aljegyzőt nevez ki. 

2.2. Az aljegyző feladatát a jegyző határozza meg. 

a) az aljegyző vezeti az Igazgatási és Szociális Osztályt, ellátja az Igazgatási és 

Szociális Osztállyal összefüggésben az SZMSZ-ben az osztályvezetők részére 

meghatározott feladatokat, 

b) Az aljegyző segíti a jegyző hivatalvezetői, jogalkalmazói, törvényességi felügyeleti 

és hatósági feladatainak ellátását, 

ba) a jegyző felhatalmazása alapján képviseli az EKÖH-t. 
bb) tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testületi (bizottsági) üléseken. 

 
V. 

AZ EKÖH belső szervezeti tagozódása és a tagozódás szerinti főbb feladatok 

1. AZ EKÖH létszámát Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg 

minden évben az önkormányzat éves költségvetési rendeletében. 

 
 AZ EKÖH belső szervezeti tagozódása:  

f)  Polgármesteri Kabinet 

g)  Jegyzői Titkárság 

h)  Igazgatási és Szociális Osztály  

i)  Pénzügyi Osztály. 

 
A szervezeti ábrát a szabályzat 1. melléklete, az EKÖH szervezeti egységeinek engedélyezett 
létszám adatait a 2. melléklet tartalmazza. 
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A munkáltatói jogkör gyakorlója az EKÖH szervezeti egységeinek költségvetésben 
engedélyezett létszámkeretén belül az egyes belső szervezeti egységek között létszám 
átcsoportosítást és munkakör módosítást hajthat végre.  
 
2. Tagozódás szerinti főbb feladatok 

2.1. Osztályvezetők 

 
A Jegyzői Titkárságot a jegyző, a Pénzügyi Osztályt az osztályvezető, az Igazgatási és 
Szociális Osztályt az aljegyző vezeti. Az osztályok csoportokra tagozódhatnak.  

Az osztályvezető a határozatlan időre szóló vezetői megbízásukat és munkaköri leírásukat a 
jegyzőtől kapják.  

Továbbiakban osztályvezető(kö)n éretni kell az osztályt vezető jegyzőt és aljegyzőt is. 

A csoportvezetők feladatait a jegyzővel történt egyeztetés alapján az osztályvezetők a 
csoportvezető munkaköri leírásában határozzák meg. 

Az osztályok egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a 
feladatok ellátásában. Az osztályok az EKÖH-on belül a jogszabályoknak és a vezetői 
döntéseknek megfelelően önálló feladatkörrel rendelkeznek. 

A szervezeti egységekben az ügyintézők és az ügykezelők látják el a köztisztviselői 
feladatokat. 
 

2.1.1. Az osztályvezető általános feladatai:  

 
a) figyelemmel kíséri a központi és helyi jogalkotást, szükség esetén kezdeményezi, 

illetve előkészíti a helyi jogszabály alkotását, módosítását, határozatok 

meghozatalát, 

b) felelős az osztály egészének munkájáért, annak szakszerű, jogszerű működéséért, 

c) gondoskodik az osztályon belüli célszerű munkamegosztás kialakításáról, a 

hatékony munka végzéséről, 

d) gondoskodik a munkaköri leírások naprakészen tartásáról, meghatározza a 

helyettesítés rendjét, 

e) felelős az osztály feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott feladatok 

szakszerű döntés előkészítéséért, s határidőben történő végrehajtásáért, 

f) gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási 

jogot, 

g) előkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket, 

h) köteles részt venni a Képviselő-testület ülésén, meghívás alapján a bizottsági 

üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodik, 

i) ellenőrzi a munkaidő, ügyfélfogadási idővel kapcsolatos intézkedések betartását. 

j) közreműködik a teljesítménykövetelmények meghatározásában, a 

teljesítményértékelésben és a köztisztviselők minősítésében, 
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k) javaslatot tesz a dolgozók továbbképzésére, egyes külön juttatások biztosítására, 

jutalmazásra, kitüntetésre, illetve elismerő cím adományozására, szükség esetén 

fegyelmi felelősségre vonásra, 

l) részt vesz a választási feladatok ellátásában, 

m) felelős az osztály vonatkozásában az adatvédelem, és adatbiztonság, továbbá a 

tűz- és munkavédelem szabályainak betartásáért, 

n) rendszeresen beszámol az osztály tevékenységéről a Jegyzőnek, igény esetén 

közvetlenül a polgármesternek, alpolgármester(ek)nek, 

o) az osztály dolgozóit érintően engedélyezi az évi rendes szabadság igénybevételét. 

 
2.1.2. Az ügyintézők általános feladatai: 

a) felelős a feladatkörébe utalt és számára a munkaköri leírásban megfogalmazott 

ügyek törvényes és pártatlan intézéséért, a munkaköri leírásban rögzített feladatok 

maradéktalan és határidőre történő végrehajtásáért, 

b) gondoskodik a polgármester, az alpolgármester(ek), a jegyző, az aljegyző, továbbá 

az osztályvezető által meghatározott eseti feladatok végrehajtásáról, 

c) felelős a döntések előkészítéséért, a szakmai utasítások végrehajtásáért, 

d) köteles betartani az EKÖH szabályzataiban foglaltakat. 

 
2.1.3.  Az ügykezelők általános feladatai: 

a) feladatait a munkaköri leírásban foglaltak alapján végzi, 

b) köteles a szakmai felettese által meghatározott feladatokat elvégezni, a hivatali 

ügyintézés hatékonyságát elősegíteni, 

c) gondoskodik az iratkezelési feladatok maradéktalan ellátásáról, 

d) köteles betartani az EKÖH szabályzataiban foglaltakat. 

 
2.1.4. A fizikai alkalmazottak általános feladatai: 

az EKÖH tisztán tartását és a működését elősegítő feladatokat látnak el az e körbe 
tartozó munkavállalók (portás, takarító, telefonközpont kezelő), akik a Jegyzői 
Titkárság szervezeti egységhez tartoznak.  

 
3. AZ EKÖH belső szervezeti egységeinek (osztályainak) részletes feladatai 

 
3.1. Polgármesteri Kabinet 

 
3.1.1. Idegenforgalmi, városmarketing feladatok: 

a) testvérvárosi kapcsolatok szervezése,  

b) kapcsolatot tart külföldi partnerekkel, testvérvárosi hivatalokkal, lebonyolítja a 

szükséges levelezést, fordítási és tolmácsolási feladatokat lát el, 
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c) kapcsolatot tart a helyi és regionális médiákkal, részükre a polgármester 

programját rendelkezésre bocsátja, 

d) közreműködik a városi rendezvények, ünnepségek lebonyolításában, 

e) szerkeszti az önkormányzat honlapját, és közösségi oldalának profilját, és  

f) ellátja a polgármester által meghatározott feladatokat. 

 
3.2. Jegyzői Titkárság 

 
3.2.1.  Testületek és bizottságok működése: 

a) összeállítja a Képviselő-testület munkatervét, 

b) ellátja a Képviselő-testület, a bizottságok, üléseinek előkészítését, gondoskodik a 

testületi, bizottsági napirendek, meghívók összeállításáról, 

c) gondoskodik a meghívókban szereplő napirendek előterjesztéseinek begyűjtéséről, 

rendszerezéséről, szükség szerinti sokszorosításáról és az érintettek részére 

történő megküldéséről, 

d) jegyzőkönyvet készít a testületi, továbbá a Bizottság üléseiről, szükség esetén 

egyéb ülésekről, 

e) a Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéből kivonatolja a hozott határozatokat, 

f) nyilvántartást vezet a hozott határozatokról, rendeletekről, azt az érintettek 

részére kézbesíti, 

g) gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, 

h) gondoskodik a Képviselő-testület és valamennyi bizottság üléséről készült 

jegyzőkönyvek előzetes törvényességi ellenőrzéséről és azok Borsod-Abaúj- 

Zemplén Megyei Kormányhivatal részére történő megküldéséről, 

i) működteti az NJT programot és a testületi jegyzőkönyvek felterjesztésével 

egyidejűleg az NJT rendszerrel készített elektronikus úton történő 

adatszolgáltatásról is gondoskodik, 

j) ellátja az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalását, továbbá a 

rendeletek szükség szerinti deregulációját, 

k) a Képviselő-testület jegyzőkönyvéből, igény szerint a bizottságok jegyzőkönyvéből, 

a döntésekről adatot szolgáltat a képviselők részére, illetve közérdekű adatot 

szolgáltat más személyek részére, 

l) negyedéves rendszerességgel jelentést készít a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, 

m) gondoskodik a testületi jegyzőkönyvek bekötésének folyamatos nyomdai 

előkészítéséről – oldalak sorszámozása, tartalomjegyzék készítése stb. – , 
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n) nyilvántartást vezet a Képviselő-testület által adományozott kitüntetésekről. 

o) elektronikus és papír alapú nyilvántartást vezet az önkormányzat és EKÖH által 

kötött szerződésekről. 

 
3.2.2. Tisztségviselők munkáját segítő feladatok: 

a)  közreműködik különböző fogadások szervezésében, program szervezésében és 

lebonyolításában, 

b)  szükség esetén adatot, információt szolgáltat az önkormányzat és szervei 

működésével kapcsolatban, 

c)  közreműködik a városi ünnepségek, egyéb rendezvények szervezésében, 

lebonyolításában, 

d)  ellátja az adminisztratív feladatokat – ügyiratkezelés, ügyfélfogadás szervezése és 

lebonyolítása, stb. 

 
3.2.3. Személyzeti és munkaügyi feladatok: 

a) kiállítja és kezeli a közszolgálati jogviszony és munkaviszony keletkezelésével, 

módosításával, megszűnésével kapcsolatos adatokat, nyilvántartásokat, 

b) ellátja az önkormányzatok közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatait – 

pályázatírás, alkalmazási iratok, elszámolás, támogatás igénylése, stb. – , 

c) ellátja a köztisztviselői munkakörök betöltéséhez szükséges pályázatok 

előkészítését és gondoskodik ezek meghirdetéséről, 

d) ellátja a vagyonnyilatkozat átvételével és őrzésével kapcsolatos feladatokat, 

e) szervezi a közigazgatási képzéseken való részvételt, 

f) ellátja a személyi anyagok nyilvántartását, gondoskodik az adatvédelmi 

követelmények betartásáról, 

g) évente kiadja a jogosultak részére az utazási utalványt, 

h) nyilvántartja és vezeti az EKÖH-ban foglalkoztatottak részére a kötelezően előírt 

munkakör alkalmassági, valamint az egészségügyi szűrővizsgálatokat, 

i) felméri és nyilvántartja a képernyő előtti munkavégzéssel összefüggésben a 

védőszemüveg juttatásra jogosultak, illetve juttatásban részesülők körét, 

j) előkészíti és nyilvántartja a tanulmányi szerződéseket, és figyelemmel kíséri az 

abban foglaltak teljesülését, 

k) közreműködik, és figyelemmel kíséri a köztisztviselők teljesítmény-

követelményeinek évenkénti meghatározását és ennek értékelését, 

l) ellátja a közszolgálati adatnyilvántartás vezetését, s teljesíti a szükséges 

adatszolgáltatást, 
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m) előkészíti a köztisztviselői, illetve a munkajogviszonyhoz fűződő egyes 

juttatások nyújtásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, 

n) biztosítja a jelenléti ívek vezetésének feltételeit, ellenőrzi azok havi zárását, 

gondoskodik őrzéséről, 

o) munkavállalók éves szabadságának megállapítása, ütemterv készítése. 

 
3.2.4. Köznevelési intézményekkel (óvodai nevelést ellátó köznevelési 

intézmények) kapcsolatos fenntartói és jegyzői feladatok ellátása: 

a) az óvodai beiratkozások előkészítése, 

b) az intézmények pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálata, jóváhagyásának előkészítése, 

c) a köznevelési intézmények vezetői pályázati eljárásának lefolytatása, 

d)  pedagógiai szakszolgáltatási feladatok végrehajtásának figyelemmel kísérése, 

e) a település szintű esélyegyenlőségi tervek elkészítése, felülvizsgálata, 

f)  a csoportlétszámok alakulásának figyelemmel kísérése, 

g)  intézményi átszervezésekhez kapcsolódó fenntartói döntések előkészítése, 

h) közreműködik az intézményi éves költségvetés összeállításában. 

 
3.2.5. A közművelődéssel kapcsolatban ellátandó feladatok: 

a) a közművelődési intézmények fenntartói irányításában való részvétel, 

b) a közművelődési intézmény vezetői pályázati eljárásának előkészítése, 

lebonyolítása, 

c) városi rendezvények szervezésének segítése, 

d) intézményszerkezeti változtatások előkészítése, 

e) közreműködik az intézményi éves költségvetés összeállításában. 

 
3.2.6. Szociális és egészségügyi ágazattal kapcsolatos feladatok: 

a) ellátja az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatok közül az egészségügyi 

alapellátás, a szakosított ellátást végző intézmények felügyeletével kapcsolatos 

feladatokat, 

b) az intézmények szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálata, jóváhagyásának előkészítése, 

c) az intézményi átszervezésekhez kapcsolódó fenntartói döntések előkészítése, 

d) szociális intézmények vezetői pályázati eljárásának lefolytatása, 

e) közreműködik az intézményi éves költségvetés összeállításában. 
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3.2.7. Városfejlesztési és városüzemeltetési feladatok: 

 
a) a településfejlesztéssel, településrendezéssel, az épített és természeti környezet 

védelmével kapcsolatos feladatok ellátása (települési főépítésszel), 

b) részt vesz a településfejlesztési koncepció összeállításában, adatokat szolgáltat a 

településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat elkészítéséhez, 

c) védi a helyi építészeti örökséget, javasolja a településrendezési feladatok 

megvalósítása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése 

érdekében az érintett területre a változtatási, telekalakítási és építési tilalom 

elrendelését (települési főépítésszel), 

d) a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében javasolja az elővásárlási 

jog bejegyeztetését olyan területekre, illetve beépítetlen telkekre, ahol a 

településrendezési terv intézkedéseket tervez, 

e) feltárja, számba veszi, fenntartja, fejleszti, őrzi és védi a helyi építészeti örökség 

értékeit, javasolja a védetté nyilvánítást. Korlátozásokat, kötelezettségeket, 

támogatást javasol a helyi építészeti örökség védelmével összefüggésben, 

f) kiemelt figyelmet fordít a település, a területrendezés és fejlesztés, különösen a 

terület-felhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során a természeti 

értékek és rendszerek tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére, 

g) feladatköréhez kapcsolódó fejlesztési, felújítási pályázatok előkészítésében és a 

közbeszerzési eljárások lefolytatásában részt vesz, 

h) kapcsolattartás és együttműködés, műszaki felügyelet a pályázat útján 

megvalósuló beruházásokban, 

i) építési beruházásnál közreműködik a használatba vételi, üzemeltetési engedélyek 

kiadásánál. 

j) az ingatlanok felújításához szükséges engedélyezési tervek elkészíttetése, építési 

engedélyek beszerzése, kivitelezési munkálatok lebonyolíttatása (pályáztatás, stb.), 

k) önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon rövid- és középtávú felújítási tervek 

készítése (ütemezése). 

 
3.2.8. Pályázatírói és közbeszerzési feladatok: 

 

a) az önkormányzat által benyújtott, külső közreműködő szervezetek általi 

lebonyolítású pályázatok kapcsán kapcsolattartás, nyilvántartás, követés, 

felügyelet, 

b) az önkormányzat által benyújtott saját lebonyolítású pályázatokkal kapcsolatos 

feladatok ellátása, 

c) közbeszerzési eljárások lefolytatásában való közreműködés, 

d) a további részletes feladatokat a Közbeszerzési Szabályzat és a pályázatokkal 

összefüggő feladatok eljárási rendjéről szóló szabályzat tartalmazza. 
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3.2.9. Környezetvédelmi, természetvédelmi és kommunális igazgatás 

feladatok: 

 
a) csendes övezet kialakítása, területek zajvédelmi szempontból történő védetté 

nyilvánítása, 

b) helyi természeti értékek védetté nyilvánításának előkészítése, 

c) környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok (engedélyek, határértékek 

megállapítása, hatásvizsgálat, felülvizsgálat, kötelezettségek megállapítása, 

tilalmak, környezeti hatással járó jogerős határozatok, közigazgatási szerződések 

közzététele), 

d) környezetvédelmi program készítése, felülvizsgálata, 

e) helyi környezetvédelmi és természetvédelmi rendeletek előkészítése, a szükséges 

eljárások lefolytatása, 

f) kapcsolattartás a szilárd kommunális hulladék gyűjtését, szállítását és elhelyezését 

végző közszolgáltatóval, 

g) zaj- és levegőszennyezési források naprakész nyilvántartása, 

h) a lakóhelyi környezet állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, a környezeti 

állapotról szóló tájékoztató előkészítése, 

i) levegőtisztasági intézkedési terv szükség szerinti készítése (füst, köd riadóterv), 

j) hulladékkezelési szerződések (közszolgáltatási szerződés előkészítése a szükséges 

jogszabályi változások átvezetése), 

k) légszennyezési zajvizsgálatok, mérések elvégeztetése, a szükséges intézkedések 

megtétele, 

l) légszennyezési, zaj- és természetvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási bírság 

megállapítása, 

m) illegális hulladéklerakás megakadályozása, illetve a már kialakított lerakók 

felszámolására intézkedések megtétele, 

n) kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatos feladatok, 

o) köztemetők létesítése, lezárása, megszüntetése. Felekezeti temetők esetében 

közszolgáltatási szerződések előkészítése, az abban foglaltak végrehajtásának 

figyelemmel kísérése. Temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos 

hatósági ügyek. 

 
3.2.10. Vízügyi igazgatás feladatok: 

a) vízi-közmű szolgáltatás, ivóvíz, szennyvíz üzemeltetésének és rekonstrukciójának 

figyelemmel kísérése, fejlesztésükkel kapcsolatos feladatok ellátása, 

b) árvízvédelmi védművek üzemeltetésével, fejlesztésével és létesítésével kapcsolatos 

feladatok ellátása, 

c) helyi vízgazdálkodási társulatok szervezésével és működésével kapcsolatos 

feladatok, 

d) a folyékony hulladék gyűjtésével, szállításával, elhelyezésével kapcsolatos 

feladatok, helyi közszolgáltatás megszervezése, közszolgáltatási szerződés 

előkészítése, 

e) patakok, csatornák áradása esetén a szükséges védekezési feladatok koordinálása, 

f) helyi rendeletek előkészítése (folyékony hulladék gyűjtése, szállítása, 

ártalmatlanítása, vízszolgáltatási korlátozási terv), 
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g) csapadékcsatorna hálózat üzemeltetésének figyelemmel kísérése, 

h) ivóvíz, szennyvíz, csapadékcsatorna törzshálózatra történő csatlakozás 

engedélyezése, elrendelése, 

i) vizek, és vízi létesítmények nyilvántartása, 

j) vízmérőhely és tisztítóaknák közterületen történő elhelyezése, 

k) folyékony hulladék bebocsátási pontok kijelölése, 

l) vízi közüzemi tevékenység koncepciója, vízrendezési programok előkészítése. 

 
3.2.11. Közlekedés és hírközlési igazgatás feladatok: 

a) helyi forgalomszabályozási, forgalomtechnikai tervek készítése és rendszeres 

időközönkénti felülvizsgálata, 

b) utak, hidak nyilvántartása, rendszeres ellenőrzése, híd-törzskönyv vezetése, 

c) helyi közutak és gyalogjárdák állapotának figyelemmel kísérése, felújításokra, új 

utak és járdák létesítésére vonatkozó javaslatok összeállítása, 

d) járdák létesítési engedélyezése, gépkocsi behajtók létesítéséhez közutak nem 

közlekedés célú igénybevételéhez szükséges kezelői hozzájárulások kiadása, 

e) helyi tömegközlekedés esetében a hatósági árak megállapítása előtt a javaslatok 

véleményeztetése, 

f) közút, helyi vasút menti építmény elhelyezési, fakivágási és ültetési engedélyének 

kiadása. 

g) közutak, helyi vasutak műszaki, minőségi, baleseti, forgalmi adatainak, valamint 

forgalmi rendjét meghatározó jelzésének nyilvántartása, 

h) közutak, helyi vasutak, járdák, kerékpárutak forgalomba helyezése, 

megszűntetése, 

i) közvilágítási berendezések létesítése, működtetése, 

j) parkolási, eseti behajtási és egyéb eseti közlekedési engedélyek (útlezárás 

kiadása), 

k) vasúti átkelőhelyek, gyalogutak, járdák, kerékpárutak, közutak, parkolók 

fenntartása, tisztántartása, síkosság elleni védekezés megszervezése, 

l) utcabútorok elhelyezésének engedélyezése, utca névtáblák kihelyezése, 

m) útellenőri szolgálat megszervezése és működtetése, 

n) közlekedési, kártérítési igények kivizsgálása, 

o) a városi forgalomirányítási berendezés működésének biztosítása, a szükséges 

javításokra intézkedés megtétele, 

p) távközlési és egyéb nyomvonal jellegű építmények létesítésével kapcsolatos 

tervegyeztetés és kezelői hozzájárulás kiadása, 
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q) útvonal engedélyek kiadása, 

r) közutak osztályba sorolása a jogszabályi előírások szerint, 

s) üzemanyagtöltő állomások létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos ügyek, 

t) együttműködés a vasúti és közúti tömegközlekedést végző vállalatokkal (MÁV, 

ÉMKK), valamint az állami tulajdonú közutak kezelőivel (Magyar Közút Nonprofit 

Zrt.), 

u) közúton, járdában elhelyezett közművek létesítményeinek meghibásodása esetén a 

közmű üzemeltetőjének tájékoztatása és a hiba kijavításának kérése. 

 
Egyéb jogszabályban, és jegyző utasítása szerinti feladatok ellátása. 

 
3.2.12. Ifjúsággal kapcsolatos feladatok: 

a) ellátja a gyermekek és fiatalok érdekében végzendő feladatokat és megoldási 

lehetőségeket keres a korosztály problémáira, 

b) szervezi és elősegíti a településen működő, az ifjúságot segítő önkormányzati, 

hivatali, civil és informális szervezetek tevékenységének koordinációját, 

c) az érintett korosztályt foglalkoztató problémák tekintetében ismeretterjesztő, 

felvilágosító, és segítő tevékenység végzése, 

d) támogatja és elősegíti az ifjúság önszerveződését, 

e) elősegíti az Alaptörvényben, a gyermekeket és az ifjúságot érintő törvényekben és 

a jogszabályokban rögzített jogok és kötelességek megismertetését és érvényre 

juttatását, 

f) kezdeményezi, ápolja és koordinálja az e tevékenységet érintő belső (települési) és 

külső (megyei, regionális, országos) kapcsolatokat, és erőforrásokat szerez a 

település ifjúsági feladatainak ellátásához, a gyakorlati ifjúsági munkához, 

g) kapcsolatokat épít és szervez az ifjúságot érintő intézmények és civil szervezetek 

között. 

 
3.2.13. Sporttal kapcsolatos feladatok: 

a) a helyi sporttevékenység támogatása, 

b) a diák-, szabadidő és versenysport feltételeinek megteremtése, illetve javítása, 

c) az EKÖH által szervezett sportrendezvények szervezése, koordinálása, 

d) kapcsolatokat épít és együttműködik a helyi sportegyesületekkel, 

e) együttműködik az iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtésében, 

fejlesztését célzó kezdeményezésekben, 

f) segítséget nyújt a településen megrendezésre kerülő sportesemények, versenyek 

lebonyolításához.  
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3.2.14. Informatikai feladatok: 

a) biztosítja a számítástechnikai eszközök folyamatos működését, az EKÖH-on belül a 

jogtiszta szoftver használatát, 

b) javaslatot tesz a számítástechnikai berendezések és programok fejlesztésére, 

c) üzemelteti a szavazatszámlálás számítógépes rendszerét, 

d) üzemelteti a számítógépes hálózatot, gondoskodik a hálózatot érintő hibák 

kijavításáról, 

e) nyilvántartja az EKÖH számítástechnikai eszközeit, 

f) elkészíti az informatikai eszközök, alkalmazások használatának szabályait, 

gondoskodik ezek betartásáról, illetve betartatásáról, 

g) folyamatosan gondoskodik az ügyintézők számítógépén az elektronikus jogszabály 

elérhetőségéről, frissítéséről, szükség szerint a jogszabály használatának 

betanításáról, 

h) felügyeli az ASP rendszer működését, és gondoskodik a rendszeren belül 

jogosultságok kiosztásáról, technikai problémák megoldásáról, és a működéshez 

szükséges feltételek biztosításáról 

 
3.2.15. Gondnoksági feladatok: 

a) biztosítja az EKÖH munkavégzéséhez szükséges fogyóeszközöket, irodaszereket, 

azokat beszerzi, kiadja, 

b) gondoskodik a küldemények postázásáról, illetve kézbesítéséről, 

c) biztosítja az EKÖH közlönyökkel, szak- és napilapokkal, szakkönyvekkel való 

ellátását, azokról nyilvántartást vezet, 

d) gondoskodik a takarítás, porta- és őrszolgálat, telefonközpont ellátásáról, 

e) gondoskodik a testületi, bizottsági ülések, egyéb rendezvények megtartásához 

szükséges helyiségekről – tárgyi, technikai feltételek -, 

f) gondoskodik az EKÖH-ban lévő telefonok, faxok, fénymásolók 

működőképességéről, 

g) gondoskodik az illetékes hatóságok által előírt biztonságtechnikai vizsgálatok 

elvégeztetéséről és a hiányosságok megszüntetéséről, 

h) vezeti a bélyegző nyilvántartást, 

i) ellátja az EKÖH használatában lévő gépjárművek üzemanyag felhasználásának 

elszámolását, gépkocsivezetők túlóra elszámolását, 

j) gondoskodik az EKÖH által használt épületek kisebb karbantartási munkáinak 

elvégzéséről 
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k) szervezi a munkavédelmi oktatások lebonyolítását, ellátja a munkavédelmi 

feladatokat, 

l) ellátja a közbiztonsági feladatokat. 

 
3.2.16. Iktatási feladatok: 

a) a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzat szerint elvégzi az EKÖH-hoz beérkező 

posta bontását, nyilvántartásba vételét, csoportosítását szignáláshoz, 

b) ellátja a központi iktatással, irattározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatokat a 

külön szabályzatban foglaltak szerint, 

c) kezeli a kézi és központi irattárakat, 

d) elkészíti az éves hatósági statisztikát. 

 
3.2.17. Egyéb feladatok: 

a) ellátja az országgyűlési és helyi önkormányzati választások, valamint a nemzetiségi 

önkormányzati választások, az Európa parlamenti választások, a népszavazások, 

helyi népi kezdeményezések előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos 

feladatokat, 

b) ellátja a bírósági ülnökök választásának előkészítésével kapcsolatos feladatokat, 

c) gondoskodik a közérdekű adatok megjelentetéséről, 

d) a feladatkörét érintően elkészíti és aktualizálja az EKÖH belső szabályzatait, 

utasításokat, gondoskodik az abban foglaltak betartásáról, illetve betartásáról.  

e) a kitüntető és díjrendeletbe foglalt kitüntetések odaítélésének előkészítése, 

lebonyolítása 

f) Bizottságok üléseiről jegyzőkönyv elkészítése, 

g) egyházakkal való kapcsolattartás 

h) törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatok, 

i) elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó jogosultságok engedélyezése. 

 
3.2.18. Társulás munkaszervezetének feladatellátás: 

a) Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának az üléseinek az 

előkészítése, 

b) Edelényi kistérség sport- és ifjúságpolitikai, kulturális feladatainak koordinálása, 

c) Közreműködés az edelényi kistérség fejlesztésével összefüggő feladatok 

ellátásában, pályázatok előkészítésében, lebonyolításában, megvalósításában 

d) Központi orvosi ügyeleti ellátás szervezésében való közreműködés, 



152 

 

e) Edelényi Kistérség Többcélú Társulására vonatkozó adatszolgáltatás elvégzése, 

f) Egyéb jogszabályban meghatározott feladatok ellátása. 

3.3. Főépítészi feladatok ellátása: 

AZ EKÖH köztisztviselőként főállásban főépítészt nem foglalkoztat. A főépítészi feladatok 

ellátására megbízási szerződés alapján kerül sor. 

 
3.4. Igazgatási és Szociális Osztály 

 
3.4.1. Birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

Ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljáráshoz kapcsolódó feladatokat a 

mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

 

3.4.2.  Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) a születési, a házassági, a bejegyzett egyneműek élettársi kapcsoltok, valamint a 

halotti anyakönyvek vezetése, dokumentumok kiállítása, kiadása az elektronikus 

anyakönyvezésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével, 

b) utólagos bejegyzés teljesítése a születési, a házassági, a bejegyzett egyneműek 

élettársi kapcsolatok és a halotti anyakönyvben, 

c) házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél történő 

közreműködés (jegyzőkönyv felvétele, ünnepi szertartás), 

d) külföldön történő házasságkötéshez szükséges tanúsítvány iránti kérelem 

továbbítása a felettes szervhez, 

e) igény szerint családi események társadalmi megünneplése során történő 

közreműködés, 

f) utólagos bejegyzés jegyzékékének vezetése és a levéltár részére történő 

megküldése, 

g) előírt adatszolgáltatás teljesítés, 

h) a számítógépes ASZA program alkalmazása, 

i) a névváltoztatással kapcsolatos feladatok (születési név változtatása esetén: a 

kérelmek átvétele, leellenőrzése és továbbítása, házassági név változtatása 

esetén: jegyzőkönyv felvétele, intézkedés a változás anyakönyvben történő 

átvezetése iránt) állampolgársági eljárással kapcsolatos feladatok (állampolgárság 

megszerzésére irányuló nyilatkozat, kérelem, továbbá az állampolgárságról 

lemondó nyilatkozat, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti 

kérelmek felterjesztése, ügyek előkészítése eskütétel lebonyolításához), 

j) hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok (születés, házasságkötés, haláleset), 

k) az ASZA számítógépes programon belül a Fórum és a Levelező rendszer folyamatos 

figyelemmel kísérése, 

l) születendő gyermek esetében apai elismerő nyilatkozatok megtételének intézése. 
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3.4.3. Népesség nyilvántartással kapcsolatos feladatok: 

a) a helyi népesség nyilvántartási adatok kezelése, adatszolgáltatás teljesítése, 

b)  adatszolgáltatási nyilvántartás vezetés, 

c)  személyes adatok védelme. 

 

3.4.4. Hagyatéki ügyekkel kapcsolatos feladatok: 

a) az elhunyt hagyatékának leltározása (idézés, leltárfelvétel, adó-és 

értékbizonyítvány beszerzése), 

b) hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosítása, 

c) hagyatéki leltár és mellékleteinek közjegyző részére történő továbbítása. 

 
3.4.5. Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok: 

a) jegyzőkönyv felvétele nemzetközi vonatkozású tartásdíj igény érvényesítésében a 

gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának 

megállapítása, 

b)  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául 

rendelt, tartásra köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való 

jogosultságának megállapítása, 

c) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásba vétele, erre 

vonatkozóan hatósági bizonyítvány kiadása. 

 
3.4.6. Építéshatósági feladatok: 

 
3.4.6.1. Elsőfokú építésügyi hatósági jogkörében (illetékességi területén) 

eljárva lebonyolítja az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési 

tevékenységekkel kapcsolatos alábbi építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokat: 

a) építési engedélyezési eljárás, 

b) az országos építési követelményektől való eltérési engedélyezési eljárás, 

c) használatbavételi engedélyezési eljárás, 

d) fennmaradási engedélyezési eljárás, 

e) bontási engedélyezési eljárás, 

f) az engedély hatályának meghosszabbítási eljárása, 

g) tudomásulvételi eljárások 

ga) jogutódlás tudomásul vétele 

gb) használatba vétel tudomásul vétele, 

gc) veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásul vétele 
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h) hatósági bizonyítvány kiállítása, 

i) az építésügyi hatóság szakhatósági eljárása, 

j) építésügyi hatóság kötelezési eljárás (engedélyezési eljárással 

összefüggésben kerítés-, támfal építésének, bontásának elrendelése), 

k) hatósági kötelezés esetén az elrendelt jogerős és végrehajtható 

kötelezettség ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése, 

l) a kötelezettség nem teljesítése esetén a kötelezett terhére hatósági úton a 

munkálatok elvégeztetése, 

m) építési engedély nélkül vagy attól eltérően, az építési engedély és 

bejelentés nélkül végezhető építési munka esetében az általános érvényű 

kötelező építésügyi előírások megsértésével történő építési tevékenység 

megelőzése, felkutatása és megakadályozása. 

 
3.4.6.2. Fentieken túl az elsőfokú építésügyi hatóság: 

a) nyilvántartásokat vezet az építésügy körébe tartozó tevékenységek 

ellátásához szükséges azon területi, társadalmi, környezeti, természeti és 

műszaki adatokról, amelyeket a településrendezéshez és a tervezéshez, 

valamint az építésügyi hatósági tevékenységhez jogszabályban előírtak, 

illetékességi területenként, illetve településenként, 

b) gondoskodik az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvényben, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs 

Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben előírt nyilvántartások illetékességi 

területenkénti, illetve településenkénti vezetéséről. Statisztikai jelentéseket 

készít. 

c) a tervtárat kezeli és a benne lévő műszaki terveket és dokumentumokat az 

előírásoknak megfelelően megőrzi, 

d) a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám 

táblák elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak 

végrehajtása. 

 
3.4.7. Egyéb feladatok: 

a) hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása, tanuk meghallgatása, 

b) hirdetmények kifüggesztése, a hirdetményekkel kapcsolatos észrevételek 

jegyzőkönyvben történő rögzítése, hirdetmények záradékolása, levétele,  

c) talált tárgyak átvétele, nyilvántartás vezetése, a talált dolog jogosultnak történő 

átadása, a dolog őrzése, értékesítése, 

d) helyi vízgazdálkodási hatósági feladatok végzése és a kiadott engedélyekről 

nyilvántartás vezetése, 

e) az EKÖH-hoz tartozó önkormányzatok településkép védelmi rendeleteiben 

meghatározott, polgármesteri hatáskörbe tartozó feladatok ellátása, 
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f) a helyi nemzetiségi önkormányzatok ügyeinek koordinálása, üléseinek előkészítése, 

titkársági munkáinak elvégzése. 

 

3.4.8. Szociális ügyek intézésével kapcsolatos feladatok: 

A szociális törvény által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozó 
valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, önkormányzati 
rendeletekben foglalt feladatok ellátása (előkészítése, végrehajtása). 

Az osztály felatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban a kérelmek, valamint a szükséges 
mellékletek, igazolások átvétele, ellenőrzése, hiánypótlásra felhívás, az ügyek döntésre 
előkészítése, a bizottsági ülésen az ügyek előterjesztése, a határozatok postázása, 
közreműködés a döntés végrehajtásában. A bizottsági üléseken jegyzőkönyvvezetés, 
továbbá más szerv megkeresése, szociális programmal való egyeztetése, 
határozathozatal, adatrögzítés, felülvizsgálat. 

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megszüntetése, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
igénybe vett ellátás megtérítése. 

a) ellátja a rendszeres és esetenkénti támogatások megállapításával kapcsolatos 

feladatokat a tényállás tisztázása után a szükséges hiánypótlásokat teljesítve,  

feladatkörében eljárva döntéselőkészítő feladatot lát el: 

aa) települési támogatás, 

bb) rendkívüli települési támogatás, 

cc) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. 

b) Előkészíti a Humánpolitikai Bizottság döntéseit, illetve azokról jegyzőkönyvet készít 

c) jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások visszafizetésének 

elrendelése. 

d) Támogatások kifizetéséhez utalási lista készítése. 

e) Szociális ellátások elbírálásához szükséges valamint hatósági megkeresésekre      

történő környezettanulmány készítése. 

f) Jogszabályban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása. 

g) Statisztikai adatok feldolgozása, összefoglaló jelentések készítése. 

h) Szolgáltatástervezési koncepció döntésre előkészítése, felülvizsgálata,   

aktualizálása. 

i) Folyamatos együttműködés, kapcsolattartás az Edelényi Szociális Szolgáltató 

Központtal, a Miskolci Tankerületi Központ Pedagógiai Szakszolgálat Edelényi 

Tagintézményével,  az álláskeresők ellátása érdekében az Edelényi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályával. 

3.4.9. Kereskedelmi és ipari feladatok ellátása: 

a) az üzletek működési engedélyének kiadása, kereskedelmi tevékenységek 

bejelentésének nyilvántartásba vétele, módosítása, visszavonása, új üzletkörrel 
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történő bővítése, nyilvántartás vezetése, a nyilvántartás közzététele az 

önkormányzat honlapján, 

b) az üzletek működésével kapcsolatos egyéni- és közérdekű bejelentések 

kivizsgálása, 

c) vásárlók könyvének hitelesítése, nyilvántartása, 

d) kereskedelmi és vendéglátóüzletek hatósági ellenőrzése, ideiglenes, illetve 

végleges bezáratása, éjszakai nyitvatartás korlátozása, üzletfeliratok, fogyasztók 

tájékoztatását szolgáló közlemények nyelvi követelményeinek ellenőrzése, 

e) mozgóárusítás engedélyezése, 

f) statisztikai jelentések elkészítése a működő üzletekről, a bekövetkezett 

változásokról (új üzletek, megszűnt üzletek, üzletköri módosítások), 

g) ipari és szolgáltató tevékenység telepengedélyének kiadása, bejelentés köteles 

tevékenységek nyilvántartásba vétele, hatósági ellenőrzése, nyilvántartás vezetése, 

a nyilvántartás közzététele az önkormányzat honlapján, 

h) szálláshely-szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, nyilvántartásba vétele, a 

nyilvántartás közzététele az önkormányzat honlapján, hatósági ellenőrzés, 

i) magánszálláshelyek és nem üzleti célú szabadidős szálláshelyek nyilvántartásba 

vétele, ellenőrzése, vendégkönyvek hitelesítése, záradékolása, statisztikai jelentés 

elkészítése, 

j) tolmácsigazolvány, szakfordítói igazolvány kiadása, nyilvántartás vezetése, 

k) zenés, táncos rendezvények engedélyezése, módosítása, visszavonása, 

ellenőrzése, 

l) hatósági bizonyítvány kiadása a hatósági nyilvántartásban szereplő adatok alapján, 

m) illetékességi területen kívül kijelölés alapján eljárások lefolytatása, 

n) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás végzésének 

bejelentése, a tevékenység folytatásának ellenőrzése, nyilvántartás vezetése, 

o) gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezése, nyilvántartása, 

p) a termőföldre vonatkozó elővásárlási- és elő haszonbérleti jog gyakorlásának 

szabályairól szóló rendelet alkalmazása keretében az ajánlatok kifüggesztése, 

iratjegyzék készítése, az ajánlatok közzététele a kormányzati portálon. 

 
3.4.10. Állategészségügyi, mezőgazdasági feladatok: 

a) állatkiállítás, állatbemutatás, állatversenyek helyének és idejének engedélyezése, 

nyilvántartása, 

b) vadkár, vadászati kár, vadban okozott kárügyek (szakértő kirendelése, egyezség 

létrehozása), 
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c) vadászterület résztulajdonosainak közös képviselete, 

d) eb oltás megszervezése,  

e) állattartási és állatvédelmi ügyek,  

f) méhészek és méhvándorlás nyilvántartása, 

g) parlagfű mentesítése (allergiát okozó nyomnövények elszaporodásának 

megakadályozásával kapcsolatos feladatok), 

h) halászati jogok gyakorlása (holtágak, bányatavak), 

i) veszélyes állatok tartási engedélyének kiadása, 

j) fakivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fapótlás, 

k) járványügyi intézkedések, veszélyes kártevők elleni védekezés, szúnyog- és 

rágcsálóirtás megszervezése, 

l) gyepmesteri feladatok koordinálása, befogott állatok elhelyezése. 

 
3.4.11. Közterület-felügyelői feladatok: 

a) a település útjainak, járdáinak, közterületeinek folyamatos ellenőrzése, az észlelt 

hiányosságok megszüntetése, (közterület-felügyelő alkalmazása esetén) 

b) a közterületen folytatott - engedélyhez kötött - kereskedelmi tevékenység 

jogszerűségének ellenőrzése, (közterület-felügyelő alkalmazása esetén) 

c) Közterületen hagyott üzemképtelen gépjárművek tulajdonosainak felkutatása, 

tulajdonos hiányában a gépjárművek elszállíttatása, őrzésének megszervezése, 

d) a kóbor ebek időszakos begyűjtésének megszervezésében való közreműködés, a 

tulajdonossal szembeni szabálysértési eljárás megindítása, 

e) a járdák tisztántartására, síkosság mentesítésére felszólítja az ingatlan 

tulajdonosokat és visszaellenőrzi a közterület állapotát, 

f) ellenőrzi a tulajdonosi hozzájárulásokban előírtak betartását, 

g) a közterületen elhelyezett bútorok, hulladékgyűjtő edények, felszerelési tárgyak, 

valamint a zöldterületek rongálóival szemben szabálysértési eljárást 

kezdeményeznek, (közterület-felügyelő alkalmazása esetén) 

h) városi rendezvényeken közreműködnek az árusítóhelyek kijelölésében, a szükséges 

engedélyek kiadásában és ellenőrzik az előírások betartását, 

i) felderítik az engedély nélküli közterület-használatokat, 

j) együttműködnek a Rendőrkapitánysággal és egyéb más társhatóságokkal a 

közterület rendjének megőrzése érdekében, 

k) a szabályok tetten ért megszegőivel szemben a jogszabályban előírt módon és 

összeghatárig helyszíni bírságot állapítanak meg, (közterület-felügyelő alkalmazása 

esetén), 

l) a napi munkáról és a kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet, a befizetések 

teljesítését - egyeztetve a Pénzügyi Osztállyal - rendszeresen figyelemmel kíséri. 
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3.4.12. Ingatlangazdálkodással összefüggő feladatok: 

a) nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésével, működtetésével 

kapcsolatos feladatok ellátása: 

a.a) A hasznosításra vonatkozó testületi előterjesztések elkészítése, a testületi 

határozatok végrehajtása.    

a.b) A használat során a bérlők részéről felmerülő problémák, kifogások 

kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele. 

 
b) önkormányzati tulajdonú szociális és piaci alapú bérlakások teljes körű 

nyilvántartása, bérbeadás előkészítése, együttműködve a Borsod Közszolgáltató 

Nonprofit Kft-vel. 

c) a Humánpolitikai Bizottság munkájában (helyszíni környezettanulmány), illetve a 

bizottsági üléseken való részvétel, 

d) az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok 

hasznosítására bérleti szerződések megkötésének előkészítése, az ezekkel 

kapcsolatos nyilvántartások vezetése, 

e) mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok művelési ágban tartásának ellenőrzése, 

helyszíni szemle során ezen ingatlanok állapotának rögzítése és a nyilvántartásokra 

történő rávezetése. 

 
3.4.13. Szakácsi Község Önkormányzat működéséhez kapcsolódó feladatok: 

a) végzi a települési önkormányzat titkársági munkáit a Jegyzői Titkársággal 

közösen a jegyző által meghatározott rend szerint, 

b) koordinálja a települési önkormányzat ügyeit. 

 
Egyéb jogszabályban, és jegyzői utasításban meghatározott feladatok ellátása (fakivágás 
engedélyezése, közterület használata, talált tárgyak kezelése stb.). 

 
3.5. Pénzügyi Osztály 

 
3.5.1. Adóügyek 

a) helyi adó (iparűzési adó) bevallások feldolgozása, javítása, ellenőrzése, 

szankcionálása, változások nyilvántartása,  

b) gépjárműadó határozatok készítése, 

c) talajterhelési díj bevallások feldolgozása, ellenőrzése, szankcionálása, 

d) minden adónemben a kötelezettségek nyilvántartása, befizetések lekönyvelése, 

adószámlák kezelése, zárási összesítők, jelentések készítése, 

e) szabálysértési és más hatóságok által kimutatott bírságok, adók módjára 

behajtandó köztartozások behajtása, az eredményességről visszajelzés készítése, 
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f) adóhátralékok és idegen helyről kimutatott tartozások behajtása, 

g) hagyatéki ügyekben és más hatóság megkeresésére ingatlan értékbecslés 

készítése, 

h) adóigazolás kiadása, vagyoni bizonyítvány készítése, 

i) helyi adórendelet módosításának előkészítése. 

 
3.5.2. Költségvetési feladatok 

a) a képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők hatáskörébe tartozó pénzügyi- 

gazdasági döntések előkészítése, 

b) a központi költségvetés figyelembevételével az önkormányzat éves 

költségvetésének megtervezése, elkészítése, 

c) költségvetési rendelet módosítások elkészítése, 

d) az éves és hosszabb távú pénzügyi koncepciók kidolgozásával kapcsolatos 

feladatok, 

e) a testület által elfogadott éves pénzügyi terv végrehajtásának felügyelete, a hivatal 

és az intézmények vonatkozásában, 

f) a költségvetési szervek pénzellátása, 

g) a kimenő számlázással kapcsolatos feladatok, a követelések behajtása, 

h) az EKÖH operatív gazdálkodása, számviteli rend kialakítása, számviteli 

szabályzatok készítése, aktualizálása, 

i) a pénzforgalmi nyilvántartások vezetése, havi negyedéves, féléves, háromnegyed 

éves és éves információ szolgáltatása az államháztartás számára, 

j) az önkormányzat zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos feladatok, a 

normatív költségvetési hozzájárulásokkal való elszámolás, az önkormányzat 

költségvetési beszámolójának elkészítése, 

k) az SZJA-val kapcsolatos munkáltatói, az ÁFA-val, egyéb állami adóhatósággal 

kapcsolatos adóalanyi feladatok, 

l) a házipénztár kezelésével kapcsolatos feladatok, valamint a tárgyi eszközök 

nyilvántartásának vezetése, 

m)  a kötelezettség-vállalások nyilvántartásának vezetése,  

n) az osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó jogszabályokban meghatározott 

önkormányzati feladatok, illetve a jegyző egyéb pénzügyi-gazdasági feladatai, 

gazdasági események rögzítése, analitikus nyilvántartások vezetése  

o)  közműfejlesztési hozzájárulás igénylése- kiutalása, 

p) hitelkérelem, hitelek nyilvántartása, ezzel kapcsolatos adatszolgáltatások,  
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q)  választással kapcsolatos költségek számfejtése, elszámolása, kifizetése 

r) önkormányzati határozatban megállapított pénzellátások kiutalása, hozzá 

kapcsolódó állami hozzájárulások igénylése, 

s) szociális ellátások utalása, a hozzá kapcsolódó támogatások igénylése, 

t) az EKÖH eszközeinek nyilvántartása, leltározása, értékelése, selejtezése,  

u) pénzügyi szigorú számadású bizonylatok kezelése,  

v) képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának számfejtése, utalása, 

w) nem rendszeres kifizetések számfejtése, utalása, 

x) normatív állami hozzájárulások igénylése,  

y) a működési forráshiánnyal kapcsolatos pályázatok készítése-elszámolása, 

z) cafetéria juttatások (elemek) beszerzése, elosztása, ehhez kapcsolódó pénzügyi 

elszámolás, 

aa) közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó számfejtések, kifizetések, visszaigénylések, 

munkabér és szerszámtartozások nyilvántartása, 

bb) központosított támogatások igénylésében, elszámolásában való közreműködés, 

cc) Iskolatej Program előkészítése, lebonyolítása, 

dd) leltározási feladatok előkészítése, közreműködés, selejtezési javaslatok 

elkészítése. 

 
3.5.3. Vagyongazdálkodási feladatok 

a) közreműködik a vagyongazdálkodási koncepció, illetve a vagyongazdálkodási terv 

elkészítésében, 

b) önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek 

előkészítése, hatályos rendeletek karbantartása, 

c) önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyon állapotának teljes körű felmérése 

és naprakész nyilvántartása,  

d) önkormányzati tulajdonú ingatlanok létesítésére, felújítására, bővítésére, stb, 

vonatkozó pályázatokban való közreműködés, 

e) az önkormányzat  

e.a) forgalomképtelen törzsvagyonának, 

e.b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának és  

e.c) forgalomképes üzleti vagyonának 

 naprakész nyilvántartásával,  
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f) az ingatlanvagyon kezelésével és a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 

ellátása, 

g) önkormányzati ingatlanvagyon kataszter elkészítése és folyamatos naprakész 

karbantartása, vezetése, rendeletben előírt beszámoló jelentések összeállítása és 

a Magyar Államkincstár részére történő megküldése. 

 

3.5.4. Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatok: 

a) önkormányzati tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények, építési telkek, 

termőföldek) elidegenítésével kapcsolatos Képviselő-testületi anyagok, 

előterjesztések elkészítése, a testületi döntések végrehajtása, így különösen: 

aa) Értékbecslések elkészíttetése. 

ab) Az önkormányzat vagyonrendelete alapján a helyben szokásos módon az 

ingatlanok elidegenítésre történő meghirdetése.  

ac) Liciteljárások megszervezése, lebonyolítása.  

ad) Adásvételi szerződések elkészíttetése. 

ae) A tulajdonjog változásának az ingatlan-nyilvántartáson történő 

átvezettetése. 

af) A változásnak az ingatlan kataszteren, eszköznyilvántartásban történő 

átvezetése. 

ag) A megüresedett bérlemények hasznosításra történő meghirdetése a 

helyben szokásos módon.  

ah) A meghirdetett bérlakásokra beérkezett pályázatok előzetes ellenőrzése, 

előkészítése.  

ai) Liciteljárások megszervezése, lebonyolítása.  

 
b) önkormányzati tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények, építési telkek, 

termőföldek) megvásárlásával kapcsolatos Képviselő-testületi anyagok, 

előterjesztések elkészítése, a testületi döntések végrehajtása: 

ba) Adásvételi szerződések elkészíttetése. 

bb) A tulajdonjog változásának az ingatlan-nyilvántartáson történő 

átvezettetése.  

bc) A változásnak az ingatlankataszteren, eszköznyilvántartásban történő 

átvezetése. 

c) az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok 

hasznosítására vonatkozó koncepció kialakítása és az erre vonatkozó 

önkormányzati rendeletben, illetve határozatokban foglaltak végrehajtása. 

 
Egyéb jogszabályban és jegyzői utasításban meghatározott feladatok ellátása. 
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3.6. Belső ellenőrzés 

 
A belső ellenőrzési feladatok ellátása külső szerv által kerül ellátásra, megbízási szerződés 
alapján. 
 
3.6.1. Belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok: 

 
a) az EKÖH és az önkormányzat intézményeinek pénzügyi-gazdasági munkájának 

segítése, a folyamatos ellenőrzésekben a vezetői munka támogatása, 

b) hosszú távú ellenőrzési ütemterv készítése a célok és prioritások 

figyelembevételével, ennek folyamatos karban tartása, 

c) rövid távú (éves) munkaterv készítése (képviselő-testületi előterjesztés), 

d) belső ellenőrzési munkatervben foglalt rendszerellenőrzési (átfogó), 

szabályszerűségi, cél- téma és utóvizsgálatok elvégzése. Az elvégzett vizsgálatokról 

jelentés készítése, a jelentésben megfogalmazott megállapítások nyomon 

követése. Vizsgálatokról nyilvántartás vezetése, 

e) Belső Ellenőrzési Kézikönyv folyamatos karbantartása, 

f) közbeszerzési eljárások utólagos ellenőrzése, arról jelentés és beszámoló készítése, 

g) évente a Képviselő-testület részére beszámoló készítése az elvégzett munkáról. 

 
Egyéb jogszabályban és jegyzői utasításban meghatározott feladatok ellátása. 

 
VI. Fejezet 

 
A közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok 

 
1. A munkáltatói jogok gyakorlása 

 
a) Edelény város polgármestere gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és 

aljegyző felett azzal, hogy az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a 

jegyző gyakorolja. 

b) A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat az EKÖH köztisztviselői és 

munkaviszonyban álló munkavállalói felett, továbbá gyakorolja az egyéb 

munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében. Polgármester egyetértése 

szükséges – az általa meghatározott körben – az EKÖH köztisztviselője, 

alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez és 

jutalmazásához. 

c) A jegyző az egyéb munkáltatói jogokat a szervezeti egységek köztisztviselői és 

munkaviszonyban álló munkavállalói tekintetében átruházhatja a belső szervezeti 

egységek vezetőire. 
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2. A helyettesítés és kiadmányozás rendje 

 
2.1. A helyettesítés rendje 

a) a jegyzőt akadályoztatása és távolléte idején az aljegyző helyettesíti, 

b) az osztályvezetőt az érintett köztisztviselő, a munkaköri leírásában foglaltak 

szerint helyettesíti, 

c) az EKÖH köztisztviselői, munkavállalói a munkaköri leírásokban leírtak szerint 

helyettesítik egymást.  

d) az osztályvezető köteles gondoskodni arról és felelős azért, hogy valamennyi 

ügykörben, feladatkörben az állandó érdemi ügyintézés és ügyvitel biztosított 

legyen. 

 
2.2. A kiadmányozás rendje 

 
A kiadmányozás rendjét polgármesteri és jegyzői utasítás tartalmazza. 

 
3. A bélyegzők használatának a rendje 

3.1. AZ EKÖH bélyegzőinek felsorolását és leírását a bélyegző nyilvántartás tartalmazza. AZ 

EKÖH-ban használható bélyegzők beszerzését a jegyző engedélyezi. A nyilvántartást a 

Jegyzői Titkárság vezeti. 

 
3.2. A nyilvántartó a bélyegzők meglétét évente legalább egyszer ellenőrizni köteles. 

 
3.3. A bélyegző kezelője, használója anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik 

azok jogszerű használatáért. 

 
3.4. A bélyegző elvesztését azonnal az osztályvezetőnek írásban jelenteni kell, aki köteles az 

elvesztés körülményeit és a dolgozó felelősségét megvizsgálni és a szükséges 

intézkedéseket megtenni, továbbá a megsemmisítési eljárást lefolytatni.  

 
3.5. A bármely okból használhatatlanná, vagy feleslegessé vált bélyegzőket a gondnoknak 

vissza kell adni, aki gondoskodik annak megsemmisítéséről, illetve őrzéséről, arról 

jegyzőkönyvet vesz fel és azt a nyilvántartás mellékleteként őrzi.  

 
4. AZ EKÖH munkarendje és ügyfélfogadási rendje 

 
4.1. Ügyfélfogadási rend 

 
4.1.1. A polgármester és a jegyző fogadóórái: 

 
 polgármester:  minden hónap első hetének pénteki napján  

 9.00 órától 12.00 óráig. 
 alpolgármester:        minden hónap második hetének szerdai napján  

       9.00 órától 12.00 óráig. 
 jegyző:  minden hét szerdai napján  

  9.00 órától 12.00 óráig. 
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4.1.2. AZ EKÖH ügyintézőinek ügyfélfogadási ideje:  

 
 hétfőn: 8.00-15.00 óráig 

 szerdán: 8.00-16.00 óráig 

 pénteken: 8.00-12.00 óráig 

 
   A képviselő-testület a mindennapos ügyfélfogadás céljára ügyfélszolgálati irodát működtet  
   az EKÖH-ban. 
   
4.1.3.  AZ EKÖH ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje: 

                     
 hétfőn:  8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig 

 kedden: 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig 

 szerdán:  8.00-12.00 óráig és 13.00-16.30 óráig 

 csütörtökön: 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig 

 pénteken: 8.00-12.00 óráig 

  

Ügyfélfogadást tartanak az EKÖH lakossági ügyintézést végző belső szervezeti egységei, 
önálló ügyintézői. 
 
4.1.4. Az anyakönyvvezető a haláleset bejelentést teljes munkaidőben köteles fogadni. 

 
4.1.5. A munkaidő heti 40 óra, melyből a dolgozó hétfőn, kedden és csütörtökön 7.30 – 

16.00 óráig, szerdán 7.30 – 17.00 óráig, pénteken 7.30 – 12.30 óráig köteles 

munkahelyén tartózkodni. A jegyző a polgármester egyetértésével ettől eltérő 

munkarendet is megállapíthat – takarítók, gépkocsivezetők esetében -. Az eltérő 

munkarendet az érintettek munkaköri leírása tartalmazza.  

 
4.1.6. A munkaközi szünet időtartama 30 perc, mely beleszámít a munkaidőbe. 

 
4.1.7. A munkaközi szünet 12 00-13 00 óra közötti időben vehető igénybe, de ettől eltérő 

igénybevételt a jegyző vagy az osztályvezetők is engedélyezhetnek. 

Munkaközi szünet nem vehető igénybe, ha a napi munkavégzés a 6 óra időtartamot 
nem éri el. 
 

4.1.8. Az EKÖH dolgozói a polgármester, jegyző, továbbá az osztályvezetők utasítására 

kötelesek munkaidőn túl is ellátni a rájuk bízott feladatokat. A rendkívüli 

munkavégzés szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. 

4.1.9. Az országgyűlési, megyei önkormányzati képviselőket, a helyi képviselő-testület 

tagjait, a nemzetiségi önkormányzat tagjait, a felettes, illetve központi állami 

igazgatási szervek képviselőit – előzetes egyeztetés alapján – ügyfélfogadási időn túl 

is fogadni kell és részükre a szükséges felvilágosítást – az állami és szolgálati titkokra, 

továbbá az adatvédelmi szabályokban foglaltakra figyelemmel – megadni. 
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5. A munkakörök átadás-átvételének rendje  

 
5.1. Osztályvezetői munkakör átadás esetén a jegyző, köztisztviselő, egyéb munkavállalók 

esetében az osztályvezető felel az átadás-átvétel lebonyolításáért. 

 
5.2. A munkakör átadás-átvétele során jegyzőkönyvben kell rögzíteni az alábbiakat: 

 
a) folyamatban lévő ügyek felsorolása ügyiratszáma, az utolsó eljárási cselekmények 

megjelölésével, 

b) át kell adni az ügyintézői munkanaplót az utolsó iktatás megjelölésével, 

c) át kell adni az ügyintéző által használatos nyilvántartásokat, szakkönyveket, 

szobaleltárt, illetve a számára átadott eszközöket, felszereléseket – kiemelt 

figyelmet kell fordítani a bélyegző(k) átadás-átvételére –. 

 
5.3. Fenti szabályok a munkakör módosítás esetén is értelemszerűen alkalmazandók. 

 
6. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre 

 
6.1. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a 

továbbiakban: Vnytv.) 3.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök: 

 
6.1.1. Vnytv. 3.§ (1) bekezdés c), d), e) pontja alapján kétévenként: 

a) jegyző 

b) aljegyző 

c) osztályvezetők,  

d) a költségvetési és egyéb pénzeszközökkel, az állami és önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodás tekintetében döntési jogosultsággal 

rendelkező, illetőleg a pénzeszközök felhasználására, valamint a 

gazdálkodás ellenőrzésére jogosult köztisztviselők.  

 
6.1.2.  Vnytv. 3.§ (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés c) pontja alapján 

ötévenként: 

a) önkormányzati tanácsadó 

b) építéshatósági és városfejlesztési feladatot ellátó ügyintézők. 

 
7. Az EKÖH szabályzatai 

 
7.1. Az EKÖH vezetői az EKÖH működési és gazdálkodási feladatainak ellátása érdekében 

szabályzatokat és utasításokat adnak ki, melyek felsorolása a záró rendelkezések között 

található. 

A jegyző gondoskodik a szabályzat és utasítások naprakész vezetéséről. Gondoskodik 
továbbá, hogy a szabályzatokat, utasításokat az osztályvezetők és az osztályvezetők 
útján a dolgozók megismerjék, az abban foglaltakat betartsák, illetve betartassák. 
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8. Az EKÖH munkájának irányítása, koordinálása 

8.1. Az EKÖH szükség szerint, de évente legalább egy munkaértekezletet tart, az osztályok 

szükség szerint tartanak munkaértekezletet, illetve munkamegbeszélést. 

A polgármester, a jegyző, aljegyző és az osztályvezetők részvételével havonta legalább 
egy alkalommal munkamegbeszélésre kerül sor, melyek elsődleges célja a testületi, 
bizottsági ülések előkészítése, egyéb aktuális feladatok megbeszélése. 

 
8.2. A munkakezdés és befejezés időpontját a dolgozók kötelesek az osztályokon 

elhelyezett jelenléti ívbe bejegyezni. A munkaidő alatti eltávozást az osztályvezetők, az 

osztályvezetők esetében a jegyző engedélyezi. A jelenléti íveket az osztályvezetők által 

lezárva a tárgyhót követő hó 5. napjáig kell leadni a Jegyzői Titkárság ügyintézője 

részére. A jelenléti ívekhez csatolni kell a szabadságengedélyek másolatát. 

8.3. A betegség miatti távollétet a dolgozó köteles annak első napján közvetlen felettesének 

bejelenteni, aki köteles tájékoztatni a humánpolitikai feladatokat ellátó személyt. Ezen 

bejelentési kötelezettség vonatkozik azon esetre is, amikor a dolgozó egyéb váratlan 

akadályoztatás miatt munkahelyén megjelenni nem tud - ebben az esetben a 

humánpolitikai feladatokat ellátó személyt nem kell tájékoztatni. 

A dolgozók kötelesek munkájuk során tudomásukra jutott hivatali titkot megőrizni, s 
ezen túl sem közölhetnek illetéktelen személyekkel olyan tényeket, adatokat, egyéb 
információt, amelyekből közvetlenül a Képviselő-testületre, annak bizottságára, az 
EKÖH-ra vagy az ügyfélre nézve hátrány származhat. 

 
9. Szakkönyv, közlöny, folyóirat rendelés, irodaszer-ellátás 

A hivatali munkához szükséges szakkönyvek, közlönyök, folyóiratok, szaklapok stb. 
megrendelése az osztályvezetőkkel történő előzetes egyeztetést követően a jegyző által 
meghatározottak szerint történik.  
 

VII. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2019. 

március 1. napján lép hatályba.  

2. A hatályba lépésével egyidejűleg a 160/2014. (XII.17.) határozattal jóváhagyott és 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. 

3. Az EKÖH Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei: 

1. melléket: Az EKÖH szervezeti felépítésének, szervezeti egységek szerinti bemutatása, 

ábra. 

2. melléket: Az EKÖH egyes szervezetei egységeinek engedélyezett létszáma. 

3. melléklet: A szervezeti egységek és munkakörök létszám szerinti tagozódásáról. 
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4. Az EKÖH a közös önkormányzati hivatal működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó 

alábbi belső szabályzatok, utasítások megalkotására köteles: 

 Alapító Okirat 

 Edelényi EKÖH létrehozásáról, fenntartásról szóló megállapodás   

 Iratkezelési szabályzat 

 Tűzvédelmi szabályzat 

 Munkavédelmi szabályzat 

 Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat 

 Vagyonnyilatkozatok kezelésének Szabályzata. 

 Egységes Közszolgálati Szabályzat  

 Közérdekű adatok közzétételére vonatkozó Szabályzat 

 Közbeszerzési Szabályzat 

 Informatikai Szabályzat 

 Közszolgálati és Számítástechnikai Adatvédelem Szabályzata 

 Kiadmányozás rendje 

 TAKARNET rendszer használatának Szabályzata 

 Vezetékes- és mobiltelefonok használata 

 Munkaköri leírások 

 Jegyző helyettesítése 

 Számlarend 

 Számviteli politika 

 Eszközök és források értékelési Szabályzata 

    Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai teljesítés  

igazolás rendjének Szabályzata 

 Munkahelyi dohányzás Szabályairól 

 Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 

 Bizonylati Szabályzat 

 Pénzkezelési Szabályzat 

 Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének Szabályzata 

 Gépjármű üzemeltetési Szabályzat 

 Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezető Ellenőrzés Rendszere, és Integrált 

Koczkázatkezelési Szabályzat, 

 Beszerzési Szabályzat, valamint az egyéb 

 magasabb szintű jogszabályok által előírt szabályzatok. 

 
 

E d e l é n y, 2019. február …. 
 
 
 
                        dr. Vártás József  Molnár Oszkár  
      jegyző   polgármester 
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Záradék: 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Edelény Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2019. (….) határozattal jóváhagyta. 
Az egységes szerkezetbe foglalt Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzata Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 
……………………….. napján kihirdetésre került.  
 
Hatályba lépésének időpontja: 2019. március 1.  
 
Edelény, 2019. február .. 

Dr. Vártás József 
jegyző 
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1. melléklet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal  SZMSZ-éhez: 

 
 
 EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÁBRÁJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polgármester  

 

 

 

Alpolgármester 

Aljegyző 

 

Jegyző 

Jegyzői 

Titkárság 

Pénzügyi 

Osztály 

Igazgatási és 

Szociális Osztály 
Polgármesteri 

Kabinet 

 

Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési 

Csoport 

Építéshatósági 

csoport 
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2. melléklet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-éhez 
 

 
 
EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA 
 
 
 
 Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal egyes szervezeti egységének engedélyezett 
létszáma – Edelény Város Önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltakra figyelemmel 
az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
 

 Szervezeti egység Engedélyezett létszám (fő) 
 

 Jegyző, aljegyző 2 

1. Polgármesteri Kabinet 1 

2. Jegyzői Titkárság 20 

3. Pénzügyi Osztály 13 

4. Igazgatási és Szociális Osztály 12 

Összesen:                                                                                                  48 
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3. melléklet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal   SZMSZ-éhez 
K I M U T A T Á S 

a szervezeti egységek és munkakörök létszám szerinti tagozódásáról 
 

Hivatalvezető: jegyző        1 fő 
aljegyző       1 fő 

 

POLGÁRMESTERI KABINET 

1. önkormányzati főtanácsadó 1 fő  

 
JEGYZŐI TITKÁRSÁG 

1. titkársági ügyintéző 5 fő  

2. humán referens  1 fő  

3. városfejlesztési/városüzemeltetési ügyintéző 4 fő 

4. informatikus 1 fő  

5. közbiztonsági referens/gondnok/gk.vezető 1 fő  

6. kistérségi referens 1 fő  

7. titkárnő 2 fő  

8. ügykezelő 2 fő  

9. kézbesítő 1 fő  

10. takarító 1 fő  

11. portás 1 fő  

ÖSSZESEN: 20 fő 

 

PÉNZÜGYI OSZTÁLY 

1. osztályvezető 1 fő  

2. vagyongazdálkodási ügyintéző 1 fő  

3. pénzügyi ügyintéző 8 fő  

4. adóügyi ügyintéző 2 fő  

5. pénztáros 1 fő  

Összesen: 13 fő 

 
IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY 

1. anyakönyvvezető/népesség 1 fő  

2. igazgatási és szociális ügyintéző 4 fő  
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3. építéshatósági ügyintéző 2 fő  

4. ügykezelő 2 fő  

5. közterület felügyelő 2 fő  

Összesen: 12 fő 

 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma 42 
 
7./ Napirendi pont tárgya: 
 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Az alapító okiratban a költségvetési szerv telephelyei 
felsorolásánál szerepeltetni kell a 3780 Edelény, Borsodi út 2. szám alatti telephelyet, az 
alapító okirat ezzel egészül ki. A módosítást a határozati javaslat 1./ és 2./ pontja 
tartalmazza, és ezt a módosításokat Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                     22/2019.(IV.02.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának 

módosításáról  
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az „Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 
okiratának módosításáról” szóló előterjesztést, és az alábbi döntést 
hozta: 

 
1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának 
módosításáról szóló Módosító okiratot egységes szerkezetben a 
határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 
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2. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát egységes 
szerkezetben a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
Értesül: Igazgatási és Szociális Osztály, Pénzügyi Osztály 

 
 

1. melléklet a 22/2019.(IV.02. ) határozathoz 
Okirat száma: 1/M/2019. 

Módosító okirat 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-
testülete, Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szakácsi Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2015.02.19. napján kiadott, 1/A/2015. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.§-a alapján – Edelény Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete ……./2019.(III. …), Abod Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete …../2019.(III……), Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
…../2019.(III……) határozatára figyelemmel -  a következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító okirat 1.2.2. pontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki: 

3 Közterület-felügyelők 3780 Edelény, Borsodi út 2. 
 

2. Az Alapító okirat 2.2.3. alpontjában az „Abod Község Önkormányzat” szövegrész helyébe 
az „Abod Község Önkormányzata” szövegrész lép. 
 

3. Az Alapító okirat 2.2.5. alpontjában a „Szakácsi Község Önkormányzat” szövegrész 
helyébe a „Szakácsi Község Önkormányzata” szövegrész lép. 
 

4. Az Alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4.5.1.  Edelény, Abod és Szakácsi települések közigazgatási területe 
4.5.2.  Első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi) hivatalokról 
szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint az Edelényi Járási 
Hivatal illetékességi területe.” 

 
5. Az Alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázatban a „2011. évi CXCIX. törvény” 

szövegrész helyébe a „2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről” 
szövegrész lép. 
 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Edelény, időbélyegző szerint 

 
P.H. 

 

Molnár Oszkár 
 polgármester 
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2. mellékelt a 22/2019.(IV.02.) határozathoz 
 

 
Okirat száma: 1/A/2019. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az  
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal  

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Abodi állandó kirendeltség 3753 Abod, Magyar út 42. 

2 Szakácsi ideiglenes kirendeltség 3786 Szakácsi, Petőfi S. út 2. 

3 Közterület-felügyelet 3780 Edelény, Borsodi út 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.03.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

2.2.3. megnevezése: Abod Község Önkormányzata 

2.2.4. székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42. 

2.2.5. megnevezése: Szakácsi Község Önkormányzata 

2.2.6. székhelye: 3786 Szakácsi, Petőfi S. út 2. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Edelényi Polgármesteri Hivatal 3780 Edelény, István király útja 52. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat működésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, valamint a Mötv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok 
ellátására Edelény Város Önkormányzata a Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján közös 
önkormányzati hivatalt működtet Abod Község és Szakácsi Község Önkormányzatával.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazgat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A közös önkormányzati hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 
számára meghatározott feladatokat Edelény, Abod és Szakácsi települések vonatkozásában. 
A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a társult település önkormányzata által 
jóváhagyott, a közös önkormányzati hivatal működtetésére és fenntartására létrejött 
megállapodás tartalmazza. 
Abod településen a közös önkormányzati hivatalnak állandó kirendeltsége működik az 
igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

2 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

5 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

6 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

9 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

10 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
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11 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

12 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

13 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

14 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

15 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

4.5.1.  Edelény, Abod és Szakácsi települések közigazgatási területe 
4.5.2. Első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi) hivatalokról 
szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint az Edelényi Járási 
Hivatal illetékességi területe. 

5. A költségvetési szerv szervezet és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szervet a jegyző vezeti. A jegyzőt a Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően nyilvános pályázat alapján Edelény város polgármestere – határozatlan 
időre – nevezi ki – a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodásban foglaltak szerint. 
 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati 
tisztviselőkről 

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 Megbízásos jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

4 Vállalkozási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

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

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 1. melléklete 
tartalmazza. 
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8./ Napirendi pont tárgya: 
 
Falugondnok kinevezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Az előterjesztés arról szól, hogy Ganyi Norbert falugondnok 
2019. március 22-én kelt kérelmében kérte 2019. március 27. napjával jogviszonyának 
közös megegyezéssel történő megszüntetését, amihez polgármester úr hozzájárult. Az 
új falugondnok Lakatos Zoltán Ádám, és ennek megfelelően Szakácsi Község 
Önkormányzata határozatlan időre, - 3 hónap próbaidő kikötésével - kinevezi 
falugondnoki munkakörbe 2019. április 3. napjával, illetve a hivatkozott törvény alapján 
megállapítja a munkabérét, és egyben kötelezi a falu- és tanyagondnoki képzés 
elvégzésére. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                     23/2019.(IV.02.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Falugondnok kinevezéséről 

 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta „Falugondnok kinevezéséről” szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Lakatos Zoltán Ádám-ot (született: Nyíregyháza, 
1990.09.08., lakcíme: 3786 Szakácsi, Szabadság út 1.) 
Szakácsi Község Önkormányzata munkáltatóhoz, 
közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan időre - 3 hónap 
próbaidő kikötésével - falugondnok munkakörbe 2019. 
április 3. napi hatállyal kinevezi. 
 

2. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Lakatos Zoltán Ádám falugondnok illetményét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, szociális ágazati összevont pótlékát összegét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
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törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet szerint állapítja meg.  
 

3. Képviselő-testület kötelezi a munkavállalót a falu- és 
tanyagondnoki képzés elvégzésére. 
 
Határidő: 1. pont: azonnal, 2. pont: kinevezés időpontja 
Felelős: polgármester 
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály,  

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

K.m.f. 
 

 
        Ambrusics Tibor         Oláh Lajos 
             aljegyző              polgármester 
 

 

 

 


