EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. február 13-án a Művelődési Központban
(Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
5/1997. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. Egyes
önkormányzati rendeletek módosításáról és
helyezéséről

hatályon kívül

3. Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum
2012. évi munkájáról
4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2012. évi bizottsági és
polgármesteri döntésekről
5. Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.
(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Edelényi Közös Önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
megállapodás jóváhagyásáról
7. Edelényi Polgármesteri Hivatal „Megszüntető Okirat”-ának elfogadásáról
8. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának jóváhagyásáról
9. Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
10. Edelény Város Önkormányzat adósságot
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

keletkeztető ügyleteiből eredő

11. Óvodákba történő beiratkozás időpontjának meghatározásáról
12. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére a TIOP 3.3.1A-12/2
kódszámú akadálymentesítésről szóló pályázathoz tulajdonosi hozzájárulásról
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13. Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola részére KEOP2012-4.10.0/A kódszámú pályázathoz tulajdonosi hozzájárulásról
14. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény részére KEOP-2012-4.10.0/B kódszámú
pályázathoz tulajdonosi hozzájárulásról
15. Bizottságok 2013. évi munkatervének ismertetéséről
Zárt ülés:
1. Az Edelény belterület 151 hrsz-ú, István király útja 46. szám alatti ingatlant
érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről és az ingatlan
megvásárlásáról

E d e l é n y, 2013. február 13.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-án a
Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt
ülésén.
Jelen vannak:

Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné,
Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar
Árpádné, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester, Sztankóné
Sándor Ibolya képviselő, Vattay Béla alpolgármester, Virág
Tamás képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Méhész Katalin aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális
Osztály vezetője
1./ Napirendnél:
A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 5/1997.
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cziáky Zoltán Borsodkomm Kft. ügyvezetője
3./ Napirendnél :
Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 2012.
évi munkájáról
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és
Múzeum igazgatója
9./ Napirendnél:
Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató
Központ vezetője
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és
Múzeum igazgatója
Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Turóczi Bertalan Borsodi Általános Iskola igazgatója
Molnár Oszkár polgármester köszönti a nyílt testületi ülésen résztvevőket, majd
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testület teljes
létszámban jelen van.
Napirend előtt Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az önkormányzati
képviselők vagyonnyilatkozat tételéről tájékoztatta a képviselő-testületet. Elmondja,
hogy „A helyi önkormányzati képviselők jogállásáról egyes kérdéseiről” szóló 2000.
évi XCVI. törvény 10/A.§ szerint az önkormányzati képviselő a megbízólevelének
átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül
vagyonnyilatkozatot köteles tenni.
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A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban
élő házas-, vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. Edelény
Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011-es
önkormányzati rendelet 1. melléklet II.2.23. pontja szerint a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatát. Ezúton
tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy minden képviselő határidőre eleget tett
vagyonbevallási kötelezettségének.
Ezt követően polgármester a napirendi pontok elfogadása előtt arról tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy az elfogadott 2013. évi munkatervében a mai ülésre volt
tervezve a 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása. Azt kéri, hogy ezt a napirendet a
márciusi ülésen tárgyalják meg.
Ezek után ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja a zárt ülés napirendjére
felvenni az 51./ sorszámon beterjesztett „Az Edelény belterület 151 hrsz-ú, István
király útja 46. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos
nyilatkozattételről és az ingatlan megvásárlásáról” című előterjesztést.
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi
pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
Baricska Jánosné képviselő ügyrendben kért szót. Elmondja, hogy második
napirendi pontként önkormányzati rendeletek módosítása és hatályon kívül
helyezése szerepel, melyben benne van az Edelényi Polgármesteri Hivatal
névváltozása is. A mai napirendi pontok, a 6., 7. és 8. napirendi pont azzal
foglalkozik, hogy módosul az Edelényi Polgármesteri Hivatal Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal névre. Szerinte szerencsésebb lenne, ha ezen napirendi
pontokat előbbre hoznák, és a rendeletben módosítanák a döntésnek megfelelően,
így a hivatalt is megkímélnék és a képviselő-testületnek is egy napirendi ponttal
kevesebb lenne a következő testületi ülésen. Tehát a változást már most vezetnék
keresztül.
Vártás József jegyző azt kéri, ha egy mód van rá, ilyen formában fogadják el ezt a
rendelet-tervezetet. Ennek több oka van. Az egyik, igaz hogy a közös hivatallal
kapcsolatos anyagokat megtárgyalja, de sajnos azt látják, hogy eléggé „zötyögősen”
megy a bejegyzése ezeknek a közös hivataloknak. Tehát mindenképpen az lenne a
legbiztosabb, hogy ha a rendelet-tervezetet így fogadnák el, és mivel március 1-jével
fog felállni a közös hivatal, amennyiben bejegyzi a Magyar Államkincstár, ahhoz
hozzá fogják szabni a többi rendeletet is. Új SZMSZ-t kell készíteni, hozzá kell majd
nyúlni az új Ötv. miatt a képviselő-testület SZMSZ-éhez is, és akkor abba majd
beépítik azt, amit képviselő asszony kér.
Baricska Jánosné képviselő hatékonyabb lenne, ha egy munkamenetben
megtennék, március 1-je közel van és a további rész majd később is ráér, az alapító
okiratot, vagyis a fő dokumentumot módosítják, ami megítélése szerint így
egyszerűbb lett volna.
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Polgármester szavazásra bocsátja Baricska Jánosné képviselő előbbiekben
ismertetett ügyrendi javaslatát.
Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot 5 igen, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodás
mellett nem fogadta el.
Polgármester ezt követően szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjainak
elfogadását a módosítással együtt.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – a módosítással együtt – 11 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:
1./ A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 5/1997.
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2./ Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
3./ Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum
2012. évi munkájáról
4./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2012. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről
5./ Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
6./ Edelényi Közös Önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
megállapodás jóváhagyásáról
7./ Edelényi Polgármesteri Hivatal „Megszüntető Okirat”-ának elfogadásáról
8./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának jóváhagyásáról
9./ Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
10./ Edelény Város Önkormányzat adósságot
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

keletkeztető ügyleteiből eredő

11./ Óvodákba történő beiratkozás időpontjának meghatározásáról
12./ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére a TIOP 3.3.1A-12/2
kódszámú akadálymentesítésről szóló pályázathoz tulajdonosi hozzájárulásról
13./ Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola részére KEOP2012-4.10.0/A kódszámú pályázathoz tulajdonosi hozzájárulásról
14./ Szent Miklós Görögkatolikus Általános
Művészetoktatási Intézmény részére
pályázathoz tulajdonosi hozzájárulásról
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Iskola, Óvoda
és Alapfokú
KEOP-2012-4.10.0/B kódszámú

15./ Bizottságok 2013. évi munkatervének ismertetéséről
Zárt ülés:
1. Az Edelény belterület 151 hrsz-ú, István király útja 46. szám alatti ingatlant
érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről és az ingatlan
megvásárlásáról
1./ Napirendi pont tárgya:
A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 5/1997.
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 37./ sorszám alatt.)
Polgármester megkérdezi Cziáky Zoltánt, a Borsodkomm Kft. ügyvezetőjét, hogy a
napirendhez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Cziáky Zoltán Borsodkomm Kft. ügyvezetője köszöni, hogy szót kap azért is, mert a
televízión keresztül tájékoztathatja a lakosságot arról, hogy 2013. január 1-jétől a
kéményseprő-ipari közszolgáltatás jogszabályi háttere jelentősen megváltozott. A
lakosság ebből azt fogja látni csak, hogy egy másfajta nyomtatványt fognak kitölteni
és jóval részletesebben fogják a tevékenységüket dokumentálni, mint ahogy
korábban tették. Azt fogják tapasztalni, hogy egy-egy olyan esetben, ahol valamilyen
problémát vagy hiányosságot tapasztalnak, ezt jelenteniük kell a katasztrófavédelmi
hatóság felé, mint tűzvédelmi hatóság felé. Ebben a formában a katasztrófavédelem
segíteni fogja a munkájukat annak érdekében, hogy a településeken minden egyes
címre be tudjanak menni, munkát tudjanak végezni, illetve amennyiben élet- vagy
vagyonveszélyt okozó hibát tapasztalnak, akkor ennek az elhárításában a
katasztrófavédelmi hatóság fog a továbbiakban közreműködni, és segítségével
próbálják még inkább ezeket a szituációkat visszaszorítani. A jogszabályok egyéb
területen is változnak, pl. a kéménytípusok, illetve az áralkotással kapcsolatosan.
Erről a munkatársaik a munkavégzés során fogják a lakosságot tájékoztatni, hiszen
ahány ingatlan, annyiféle kémény, annyiféle kéménytípus és munkavégzés, illetve
tehcnológia.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester a rendelet-tervezethez módosító indítványt tesz. Javasolja, hogy a
4.§-ban a rendelet hatályba lépésének időpontja 2013. február 15-re módosuljon.
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - a módosítással együtt - 11 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 5/1997.
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján
Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2.13. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és
Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 3.1.4. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
5/1997.(II.28.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás díját az 1. melléklet, 2.
melléklet, 3. melléklet és a 4. mellélet határozza meg.”
2.§ A Rendelet mellélete helyébe az 1. melléklet lép.
3.§ A Rendelet a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerinti 2. melléklet, 3.
melléklet és 4. melléklet egészül ki.
4.§ Ez a rendelet 2013. február 15-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése
szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013. február 13.
napján.
Vártás József
jegyző
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1. melléklet a 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 5/1997.(II.28.) önkormányzati rendelethez
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének díjai
A 2012. évi XC. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti sormunka keretében ellátott tevékenységek

Égéstermékelvezető jel
(Típus)
ENHS
ENHG
KNHS
KNHG
NNHS
NNHG
ENTS
ENTG
KNTS
KNTG
NNTS
NNTG
EZHS
EZHG
KZHS
KZHG
NZHS
NZHG
EZTS
EZTG
KZTS
KZTG
NZTS
NZTG
GNHS
GNHG
GZHS
GZHG
GZTS
GZTG
ET
KT
NT
GT

Megnevezés (Műszaki jellemzők, tüzelőanyag)

Egyedi Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj
Egyedi Nyitott Huzat/Elszívás Gáz
Központi Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj
Központi Nyitott Huzat/Elszívás Gáz
Nagykeresztmetszetű Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj
Nagykeresztmetszetű Nyitott Huzat/Elszívás Gáz
Egyedi Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj
Egyedi Nyitott Túlnyomás Gáz
Központi Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj
Központi Nyitott Túlnyomás Gáz
Nagykeresztmetszetű Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj
Nagykeresztmetszetű Nyitott Túlnyomás Gáz
Egyedi Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj
Egyedi Zárt Huzat/Elszívás Gáz
Központi Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj
Központi Zárt Huzat/Elszívás Gáz
Nagykeresztmetszetű Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj
Nagykeresztmetszetű Zárt Huzat/Elszívás Gáz
Egyedi Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj
Egyedi Zárt Túlnyomás Gáz
Központi Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj
Központi Zárt Túlnyomás Gáz
Nagykeresztmetszetű Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj
Nagykeresztmetszetű Zárt Túlnyomás Gáz
Gyűjtő Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj
Gyűjtő Nyitott Huzat/Elszívás Gáz
Gyűjtő Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj
Gyűjtő Zárt Huzat/Elszívás Gáz
Gyűjtő Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj
Gyűjtő Zárt Túlnyomás Gáz
Egyedi Tartalék
Központi Tartalék
Nagykeresztmetszetű Tartalék
Gyűjtő Tartalék

JAVASLAT
Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:
2.1. Ellenőrzés,
2.2. Összekötő elem
szükség szerinti
2.3. Műszaki
ellenőrzése, szükség
tisztítás összekötő
felülvizsgálat
szerinti tisztítása
elem nélkül
0,37 db
0,17 bekötés
0,80 db
0,30 db
0,14 bekötés
0,80 db
0,20 fm
0,20 fm
0,28 fm
0,14 fm
0,14 fm
0,28 fm
0,30 fm
0,30 fm
0,28 fm
0,21 fm
0,21 fm
0,28 fm
0,42 db
0,17 bekötés
0,80 db
0,34 db
0,14 bekötés
0,80 db
0,24 fm
0,24 fm
0,28 fm
0,17 fm
0,17 fm
0,28 fm
0,32 fm
0,32 fm
0,28 fm
0,22 fm
0,22 fm
0,28 fm
0,37 db
0,17 bekötés
0,80 db
0,30 db
0,14 bekötés
0,80 db
0,20 fm
0,20 fm
0,28 fm
0,14 fm
0,14 fm
0,28 fm
0,30 fm
0,30 fm
0,28 fm
0,21 fm
0,21 fm
0,28 fm
0,42 db
0,17 bekötés
0,80 db
0,34 db
0,14 bekötés
0,80 db
0,24 fm
0,24 fm
0,28 fm
0,17 fm
0,17 fm
0,28 fm
0,32 fm
0,32 fm
0,28 fm
0,22 fm
0,22 fm
0,28 fm
0,25 szint
0,17 bekötés
0,36 szint
0,20 szint
0,14 bekötés
0,36 szint
0,25 szint
0,17 bekötés
0,36 szint
0,20 szint
0,14 bekötés
0,36 szint
0,30 szint
0,17 bekötés
0,44 szint
0,25 szint
0,14 bekötés
0,44 szint
0,20 db
0,40 db
0,10 fm
0,14 fm
0,15 fm
0,14 fm
0,10 szint
0,16 szint

2 995 Ft
Nettó Díj
1 408 Ft
1 498 Ft
704 Ft
629 Ft
1 003 Ft
839 Ft
1 557 Ft
1 617 Ft
824 Ft
719 Ft
1 063 Ft
869 Ft
1 408 Ft
1 498 Ft
704 Ft
629 Ft
1 003 Ft
839 Ft
1 557 Ft
1 617 Ft
824 Ft
719 Ft
1 063 Ft
869 Ft
884 Ft
869 Ft
884 Ft
869 Ft
1 063 Ft
1 078 Ft
899 Ft
404 Ft
554 Ft
419 Ft

Megjegyzések:
A 2.2. pontban előírt tevékenységet a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben meghatározott időponttól kell végezni. Nettó Díjban jelenleg NEM szerepel.
A 2.3. pontban előírt tevékenység időarányos része a Nettó Díjban szerepel.
A mellékcsatornás, gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.
A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

”

8

2. melléklet a 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 5/1997.(II.28.) önkormányzati rendelethez
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének díjai
A 2012. évi XC. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti sormunka keretében ellátott tevékenységek (folytatás)
Javaslat
Tevékenység Megnevezés
Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:
Munkaráfordítás
2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek
Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista
alapján légtér-összeköttetésben lévő
rendeltetési egységenként
0,10 db
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése
0,30 paraméter
Műszaki-biztonsági felülvizsgálat
meglétének ellenőrzése
0,05 db
2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek
A fenti közszolgáltatások
A sormunka keretében feltárt az
égéstermék-elvezető járatában lerakódott,
csak égetéssel eltávolítható szurokréteg
kiégetése külön egyeztetés alapján
Közvetlen homlokzati égéstermékkivezetéssel rendelkező
tüzelőberendezések égéstermékelvezetőjének ellenőrzése, tisztítása
A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű
égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása
A 2.5. pont alatti tevékenységeket további
kiszállási díj terheli

2 995 Ft
Nettó Díj

300 Ft
899 Ft
150 Ft

2,00 db/óra

5 990 Ft

0,34 db

1 018 Ft

0,60 fm

1 797 Ft

1,00

2 995 Ft

Megjegyzések:
A 2.4. pontban előírt tevékenységet a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben meghatározott időponttól kell
végezni.
A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

„
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3. melléklet a 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 5/1997.(II.28.) önkormányzati rendelethez
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének díjai
A 2012. évi XC. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok
Javaslat
Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:

4 000 Ft

Munkaráfordítás

Nettó Díj

Munkaráfordítás

Nettó Díj

Munkaráfordítás

N. Díj (/szint)

KNH
KNT
KT
NNH
NNT
NT
Munkaráfordítás

0,84

3 360 Ft

1,16

4 640 Ft

0,40

1 600 Ft

2,60

10 400 Ft

3,40

13 600 Ft

1,34

5 360 Ft

2,00

8 000 Ft

0,70

2 800 Ft

4,00

16 000 Ft

5,00

20 000 Ft

3.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés
csere, új tüzelőberendezés üzembe
helyezése esetén az üzembe helyezést
megelőzően az érintett égéstermékelvezetők vizsgálata megelőző vizsgálat

0,84

3 360 Ft

1,16

4 640 Ft

0,40

1 600 Ft

2,60

10 400 Ft

3,40

13 600 Ft

3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását,
funkciójának megváltoztatását,
használaton kívül helyezését, illetve az
égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást
megelőző helyszíni vizsgálat

0,68

2 720 Ft

0,92

3 680 Ft

0,30

1 200 Ft

2,10

8 400 Ft

2,72

10 880 Ft

3.5. A 3.1.-3.4. pont alatti tevékenységeket
további kiszállási díj terheli

1,00

4 000 Ft

1,00

4 000 Ft

1,00

4 000 Ft

1,00

4 000 Ft

1,00

4 000 Ft

Nyilatk. megnev.

ENH

Kémény típus

3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés
közbeni, eltakarás előtti vizsgálata
3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított,
átalakított, vagy újból használatba vett
égéstermék-elvezetők üzembe helyezés
előtti vizsgálata

GNH
GZH
GZT
GT

EZH
EZT

ENT
ET

KZH
KZT
NZH
NZT
Nettó Díj

Munkaráfordítás

Nettó Díj

Megjegyzések:
A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

„
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4. melléklet a 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 5/1997.(II.28.) önkormányzati rendelethez
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének díjai
Műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő vizsgálatok

Vizsgálat típus

Javaslat
Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:
Munkaráfordítás

4.1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység
esetén
4.2. Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési
egység esetén
4.3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési
egység esetén épületenként
4.4. Épület központi kéménnyel 60-140 kW
4.5. Ipari és kommunális létesítmények
esetén 140kW felett
4.6. Helyszíni szaktanácsadás
4.7. A 4.6. pont alatti tevékenységet
további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj
terheli

12 000 Ft
Nettó Díj

1,00

12 000 Ft

2,00

24 000 Ft

3,00

36 000 Ft

2,00

24 000 Ft

2,50
1,00

30 000 Ft
12 000 Ft

4 000 Ft

Megjegyzések:
A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

2./ Napirendi pont tárgya:
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 38./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,
majd megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2013.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az 1. alcím, a 4 alcím és a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva,
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a 2 alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54. §(1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás,
a 5. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2)
bekezdései, a 4. § (3) bekezdése, a 19. §, a 20. § (3) bekezdése, a 21. § (6)
bekezdése, a 23. § (3) bekezdése, a 34. §., a 36. § (2) bekezdése, a 84. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (1)
bekezdés b) pontjában, a 37. § (1) bekezdés d) pontjában, a 37/A § (3)
bekezdésében, a 45. § (2) bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében és az 58/B (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
77. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.15. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II.2.12. és 2.13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság,
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.1.4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság véleményének
kikérésével
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. A helyi címer és zászló használatának rendjéről, valamint a közterületek,
középületek fellobogózásáról szóló 25/1993.(VIII.10.) önkormányzati
rendelet módosítása
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1. § (1) A helyi címer és zászló használatának rendjéről, valamint a közterületek,
középületek fellobogózásáról szóló 25/1993.(VIII.10.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: R.1) 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„d)

Edelényi Polgármesteri Hivatal tisztségviselői részére kizárólag
protokolláris felhasználásra készített levélpapír fejlécén, az Edelényi
Polgármesteri Hivatal osztályairól kimenő iratok fejlécén, a polgármester,
alpolgármester, a jegyző, aljegyző, az osztályvezetők, önkormányzati
képviselők, illetve az önkormányzati intézmények vezetői részére
készített névjegykártyákon.”

(2) A R.1 13/A. § (1) bekezdésében a „Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal” szövegrész helyébe „ Edelényi Polgármesteri Hivatal” a „Magyar
Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítéséről szóló 7/1994. (IV.26.) önkormányzati rendelet
módosítása
2. §

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítéséről szóló 7/1994.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3.
§ (2) bekezdésében a „Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztálya” szövegrész helyébe az „Edelényi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztálya” szöveg, az 1. melléklet 4/a. és 9. pontjában a „Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe az „ Edelényi
Polgármesteri Hivatal” szöveg lép.

3. A temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 35/2000.(XII.01.)
önkormányzati rendelet módosítása
3. §

A temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 35/2000.(XII.01.)
önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdésében az „ Edelény Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával”
szövegrész helyébe az „
Edelényi Polgármesteri Hivatalával” szöveg, a 8. § (5) bekezdésében az
„ÁNTSZ”
szövegrész
helyébe
„Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv Edelényi,
Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Népegészségügyi Intézete” szöveg lép.

4. A közterület rendjéről és használatáról
önkormányzati rendelet módosítása

szóló

32/2002.

(XII.17.)

4.§ A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002. (XII.17.)
önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdésében az „Edelény Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztály,
Okmányiroda” szövegrész helyébe az „Edelényi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szociális Osztály” szöveg, a 8. § (9) bekezdésében a
„Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával”
szövegrész helyébe az „Edelényi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztályával” szöveg, a 11. § (7) bekezdés a) b) és c) pontjaiban az
„Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal” szövegrész
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helyébe az „Edelényi Polgármesteri Hivatal” szöveg, valamint a 11. § (8)
bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztálya,
Okmányiroda” szövegrész helyébe a „Polgármesteri Hivatal Igazgatási és
Szociális Osztálya”szöveg lép.
5. A sportról szóló 12/2005. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
5. § A sportról szóló 12/2005.(II.28.) önkormányzati rendelet 4. § (5)
bekezdésében a „Borsodi Közszolgáltató Közhasznú Társaság” szövegrész
helyébe a „Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.” szöveg lép.
6.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/006.(III.27) önkormányzati
rendelet módosítása

6. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó
egyes szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és
(2) bekezdésében, a 10. § (15) bekezdésében és a 24. § (3) bekezdésében a
„Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztály, Okmányiroda”
szövegrész helyébe az „Edelényi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és
Szociális Osztálya” szöveg, a 21. § (1) bekezdés d) pontjában „A helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában” szövegrész
helyébe „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja” szöveg, a 26. § (2) bekezdésében az
„Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe az
„Edelényi Polgármesteri Hivatal” szöveg lép.
7.

„EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett „PRO URBE
EDELÉNY”
Emlékplakett
és
„EDELÉNYÉRT”
Díszoklevél
adományozásáról szóló 25/2008.(IX.11.) önkormányzati rendelet
módosítása

7. § Az „EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett „PRO URBE
EDELÉNY” Emlékplakett és „EDELÉNYÉRT” Díszoklevél adományozásáról
szóló 25/2008.(IX.11.) önkormányzati rendelet a következő 3/A.§-al egészül
ki:
„3/A. § (1) Képviselő-testület minden év június 30. napjáig határozattal dönt
arról, hogy az adott évben adományoz-e kitüntető címet.
(2) Amennyiben Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti döntését
az adott év június 30. napjáig nem hozza meg, a tárgyévben nem
adományoz kitüntető címet.”
8.

Az anyakönyvi eljárás és díjairól szóló 7/2011.(II.16.) önkormányzati
rendelet módosítása

8. § Az anyakönyvi eljárás és díjairól szóló 7/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet
5. §-ában a „köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben” szövegrész
helyébe a „közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben” szöveg lép.
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9.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 5/2012. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosítása

9. §

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 5/2012.(II.16.)
önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésében az „Edelényi Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztály,
Okmányiroda” szövegrész helyébe az „Edelényi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szociális Osztály” szöveg lép.

10.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

10. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló
3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés h) pontjában,
valamint a 8. § (4) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal Igazgatási és
Szociális Osztály, Okmányiroda” szövegrész helyébe az „Edelényi
Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztály” szöveg, a 8. § (2)
bekezdés i) pontjában a „Városi Gyámhivatal vezetője” szövegrész helyébe
a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatal vezetője” szöveg lép.
11.

A város közművelődési feladatairól és feltételeiről szóló 6/2001.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosítása

11. § A város közművelődési feladatairól és feltételeiről szóló 6/2001. (II.26.)
önkormányzati rendelet 3. § és 7. §-ában a „Művelődési Központ Könyvtár és
Múzeum” szövegrész helyébe a „Művelődési Központ Könyvtár és
Szekrényessy Árpád Múzeum” szöveg lép.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, és a hatályba
lépést követő napon hatályát veszti.
13. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról,
igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 26/2011. (VIII.31.)
önkormányzati rendelet 1.§ b) pont bc) alpontja hatályát veszti.
14. § (1) Hatályát veszti:
a) az Edelény Város Önkormányzat Tervtanácsa működtetéséről és működési
rendjéről szóló 1/2004. (I.26.) önkormányzati rendelete,
b) az Általános iskolai felvétellel összefüggő sajátos helyzet meghatározásáról
szóló 23/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet, és
c) az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben köznevelési
intézményekben a térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési
feladatokról szóló 28/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet.
(2) Hatályát veszti:
a) a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi
szabályokról szóló 29/2001.(VIII.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R.2)
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b)
c)
d)
e)

a R.2 módosításáról szóló 38/2001. (XII.17.) önkormányzati rendelet,
a R.2 módosításáról szóló 6/2004.(I.26.) önkormányzati rendelet,
a R.2 módosításáról szóló 8/2005.(III.01.) önkormányzati rendelet,
a R.2 módosításáról szóló 17/2010. (IX.21.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti:
a) Az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 19/2003.(III.24.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.3),
b) a R.3 módosításáról szóló 19/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet,
c) a R.3 módosításáról szóló 46/2004.(IX.13.) önkormányzati rendelet,
d) a R.3 módosításáról szóló 24/2005.(IV.28) önkormányzati rendelet,
e) a R.3 módosításáról szóló 19/2006.(VI.30.) önkormányzati rendelet,
f) a R.3 módosításáról szóló 33/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet,
g) a R.3 módosításáról szóló 21/2007.(VI.22.) önkormányzati rendelet,
h) a R.3 módosításáról szóló 26/2007. (VIII.16.) önkormányzati rendelet,
i) a R.3 módosításáról szóló 6/2008. (II.14.) önkormányzati rendelet.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése
szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013. február 13.
napján.
Vártás József
jegyző
3./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 2012.
évi munkájáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 39./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
elmondja, hogy bizottsági ülésen is elhangzott, hogy elég nehéz helyzetben van most
az intézmény, hiszen ha a költségvetés elfogadásra kerül, akkor a kultúrára
fordítható költségek is igencsak csökkennek.
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Tudják, hogy egy átmeneti helyzet van azzal, hogy át kellett venni a Borsodi
Általános Iskola konyhájának egyes dolgozóit, a könyvtár részben, vagy talán teljes
egészében már el is költözött, mert felújítás vár a könyvtárra. Tehát nem egyszerű az
intézmény háza táján az élet. Bízik benne, - amit igazgató úr is megerősített
bizottsági ülésen – hogy ez a folyamat zökkenőmentesen fog lezajlani. A bizottságok
nevében megköszöni azt a fajta hozzáállást, amit eddig tanúsítottak, erőt és kitartást
kívánnak ehhez az évhez, hiszen még nehezebb lesz az előbbiekben elmondottak
alapján is, mint az előző év volt.
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatához módosító javaslatot tesz.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kerüljön be a határozati javaslatba az, hogy a
képviselő-testület köszönetét fejezi ki az intézmény igazgatójának és dolgozóinak a
végzett munkájukért.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester a módosítással
javaslatának elfogadását.

együtt

javasolja

az

előterjesztés

határozati

Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 11 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2013.(II.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és
Szekrényessy Árpád Múzeum munkájáról.
Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselőt-testülete
megtárgyalta a Művelődési Központ, Könyvtár és
Szekrényessy Árpád Múzeum 2012. évi tevékenységéről
szóló beszámolót és az alábbi döntést hozza:
Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselőt-testülete
megtárgyalta a Művelődési Központ, Könyvtár és
Szekrényessy Árpád Múzeum 2012. évi tevékenységéről
szóló beszámolót és azt e l f o g a d j a.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az intézmény
igazgatójának és dolgozóinak végzett munkájukért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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4./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2012. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 40./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2013.(II.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2012.
évi bizottsági és polgármesteri döntésekről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Beszámoló az átruházott
hatáskörében hozott 2012. évi bizottsági és
polgármesteri döntésekről szóló előterjesztést és a
következő döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a 2012. évi képviselő-testület
által az állandó bizottságaira és a polgármesterre
átruházott hatáskörében hozott döntésekről szóló
beszámolót és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester

5./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 41./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
időközben egy másik módosítást terjesztettek be, amely a képviselő-testület tagjai
részére kiosztásra került. Ez a módosítás abból adódik, hogy ennek a határideje
február 28. lesz. Jelen pillanatban még a beszámoló készítése előtt folynak az
egyeztetések és a helyesbítő tételeknek a lekönyvelései, és mivel februárban
képviselő-testületi ülés nem lesz, ezért igyekeztek elkészíteni. Menetközben sajnos
rájöttek, hogy a fordított áfa, illetve az önkormányzati hivatal és önkormányzati
költségek között volt némi eltérés a tételek könyvelésében. Ezt korrigálták, ebből
adódik az előirányzat módosításnak a helyesbítése is.
Polgármester megjegyzi, hogy az új táblázat szerint készült el az új könyvvizsgálói
jelentés is, ezért volt az, hogy kicserélésre került a rendelet-tervezet.
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság véleményét ismertetve
elmondja, hogy a 2012. évi költségvetési rendeletet legutóbb a novemberi ülésen
módosította a képviselő-testület. A bizottság megállapította, hogy a jelen rendeletmódosítás az azóta eltelt időszak testületi határozatainak átvezetéseit, az állami
támogatások módosításait és az átvett pénzeszközök támogatásait tartalmazza. A
szöveges értékelésnél a kötvény felhasználásának alakulása a táblázatban nyomon
követhető. Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, Humánpolitikai
Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezet elfogadását.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,
majd megalkotta következő rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d)
pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.2 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.2.1, és 2.13. pontjaiban
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és
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Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.1.2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.16.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését
a) 3 733 225
eFt költségvetési bevétellel
b) 3 709 394
eFt költségvetési kiadással
c)
73 012
eFt finanszírozási kiadással
d)
49 181
eFt költségvetési hiánnyal, ebből
e)
49 004
eFt működési hiánnyal
állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4.§ A Rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5.§ A Rendelet 3.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
9.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
10.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
11.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
12.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
13.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
14.§ A Rendelet a 13. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.
15.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése
szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013. február 13.
napján.
Vártás József
jegyző
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1. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 6/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege
2/1 oldal
BEVÉTELEK
ezer Ft-ban
Cím
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.2.
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.
10.2.6.

Bevételi jogcímek
I. Önkormányzat működési bevételei
I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei
Helyi adók
Átengedett központi adók
Birságok, díjak,pótlékok
Egyéb sajátos bevételek
I/2. Intézményi működési bevételek
Árú-, készletértékesítés
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Bérleti díj
Intézményei ellátási díjak
Alkalmazottak térítése
ÁFA bevétel
Működési célú hozam-, kamatbevétel
II. közhatalmi bevételek
III. Támogatások, kiegészítések
Normatív hozzájárulások
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
Központosított előirányzatok
Kiegészítő támogatás
Egyéb támogatás
IV.Támogatásértékű bevételek
Működési célú támogatásértékű bevételek
Társadalomb.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
Többcélú kistérségi társulástól átvatt pénzeszköz
EU-s támogatás
Egyéb működési célú támogatás
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
Társadalomb.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
EU-s támogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatás
V.Felhalmozási célú bevételek
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Pénzügyi befektetésből származó bevétel
Vagyoni értékű j. értékesítése, hasznosítása
Felhalmozási ÁFA visszatérülés
VI. Átvett pénzeszközök
Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről
Felhalm.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről
VII. Maradvány felhasználás
Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele
Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.
Működési célú pénzügyi műveletek
Előző évi működési célú pm-ból hiány csökkentése
Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Hitelek felvétele
Egyéb működési célú finanszírozási bevétel
Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek
Előző évi felhalmozási célú pm-ból hiány csökkentése
Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyujtott kölcsön visszatérülése
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

I. Önkorm.
682 622
541 570
136 800
391 850
10 420
2 500
141 052
261
64 886
655

75 250
6 884
768 191
430 671
30 981
53 554
36 740
216 245
811 686
233 450
10 187
25 022
198 241
578 236
101
519 045
59 090
145 288
15 396
23 000
96 362
10 530
9 322
9 322
431 371
27 298
404 073
2 855 364
49 181
49 004

II. Önkorm.
Hivatal
III-VI. intézm.
8 211
201 577
0
0

8 211

1 153
2 000

201 577
868
12 856
7 289
148 772
9 049
16 309
6 434

0

0

55 357
55 357

370 165
369 279
346 305

4 058
1 000

45 725
9 632
0

8 760
14 214
886
886

0

0

0

525
525

0

63 568
0
0

242 026
179 328
62 698
814 293
0
0

0

0

63 568

814 293

49 004
177

177
2 904 545
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Összesen
892 410
541 570
136 800
391 850
10 420
2 500
350 840
1 129
81 800
8 944
148 772
9 049
92 712
8 434
6 884
768 191
430 671
30 981
53 554
36 740
216 245
1 237 208
658 086
356 492
70 747
8 760
222 087
579 122
101
519 931
59 090
145 288
15 396
23 000
96 362
10 530
9 847
525
9 322
673 397
206 626
466 771
3 733 225
49 181
49 004
0
0
49 004
0
177
0
0
0
0
177
0
3 782 406

Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege

2/2 oldal

KI ADÁS OK
Cím
11.

Bevételi jogcímek

11.1.

Személyi juttatások

11.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

11.3.

Dologi kiadások

11.4.

Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata

11.5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11.6.

Egyéb működési célú kiadások

11.6.1

Önkormányzat által folyósított ellátások

11.6.2.

Működési célú pénzmaradvány átadás

11.6.3.

Működési célú támogatásértékű kiadás

11.6.4
12.

I. Önkorm.

I. Működési költségvetés kiadásai

ezer Ft-ban

II. Önkorm.
Hivatal

III-VI. intézm.

595 512

1 398 293

2 526 524

129 373

230 534

615 290

975 197

18 607

57 876

161 908

238 391

311 452

70 289

484 129

865 870

12 748

12 748

60 539

236 813

32 099

233 348

15 045

Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

Összesen

532 719

13 395

3 465

754 041

7 914

150

150

136 816

434 168
265 447

4 743

4 743

132 073

147 118

70 311

832 266

16 860

12.1.

Beruházási kiadások

747 909

69 511

817 420

12.2.

Felujítások

4 355

800

5 155

12.3.

Lakástámogatás

1 600
0

8 091

12.4.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 600

177

7 914

12.4.1.

Felhalmozási célú maradvány átadás

0

12.4.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

0

12.4.3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-onkívülre

12.4.4.

Pénzügyi befektetések kiadásai

13.

Általános tartalék

13.2.

Céltartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

14.

7 914

350 604

0

8 091
0

III. Tartalékok

13.1.

177

0

350 604

13 030

13 030

337 574

337 574

1 637 364

603 426

1 468 604

3 709 394

73 012

0

0

73 012

0

0

0

0

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műv.kiadásai

14.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

14.1.1.

Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása

0

14.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

0

14.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

14.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

14.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0

14.1.6.

Egyéb

14.2.

0

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

14.2.1.

Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása

14.2.2.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

14.2.4.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

14.2.5.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

73 012

0

0

73 012

68 484

68 484

4 528

4 528

0
0
0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 710 376

603 426

1 468 604

3 782 406

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
15.

Költségv.hiány (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások

23 831

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
16.
16.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

-23 831

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

49 181

16.1.1

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

16.1.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

16.2

49 004
177

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

16.2.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásaii

16.2.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadási

73 012
0
73 012
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2 melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 6/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési mérlege
ezer Ft-ban

Bevétel
bevételi jogcímek
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Működési bevételek összesen
I. Önkormányzat működési bevételei
I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei
I/2. Intézményi működési bevételek
II. közhatalmi bevételek
III. Támogatások, kiegészítések
IV.Támogatásértékű bevételek
VI. Átvett pénzeszközök

5.
6.
7.
8.

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen
III. Támogatások, kiegészítések
IV.Támogatásértékű bevételek
V.Felhalmozási célú bevételek
VI. Átvett pénzeszközök

B.

C.

Kölcsönök összesen
Kapott kölcsön
Kölcsön visszatérülése

D.
9.1.
9.2.

Maradvány felhasználás összesen
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevét.

Kiadás
kiadási jogcímek

előirányzat
2 293 202 A.
892 410 11.1.
541 570 11.2.
350 840 11.3.
6 884 11.4.
735 297 11.5.
658 086 11.6.
525
766 626 B.
32 894
12.
579 122 12.1.
145 288 12.2.
9 322 12.3.
12.4.
0 C.

673 397
206 626
466 771

D.
13.1.
13.2.

Működési költségvetés kiadásai összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
Beruházási kiadások
Felujítások
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási kiadások
Kölcsönök összesen
Kölcsönök nyújtása
Kölcsönök törlesztése
III. Tartalékok
Általános tartalék
Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 733 225 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

10. VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
10.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
10.2. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei
10.3. Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek bevételei
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

177 E.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
14.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
14.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
177
3 733 402 KIADÁSOK MINÖSSZESEN

Költségvetési hiány:

49 004 Költségvetési többlet
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előirányzat
2 526 524
975 197
238 391
865 870
12 748
150
434 168

832 266
832 266
817 420
5 155
1 600
8 091
0

350 604
13 030
337 574
3 709 394
73 012
73 012
3 782 406
0

3.1. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzatának működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

3. melléklet a 6/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

BEVÉTEL
Bevételi jogcímek
1.
Költségvetési bevételek összesen
2.
Önkormányzatok működési bevételei
3.
Közhatalmi bevételek
4.
Támogatások, kiegészítések
5.
Támogatásértékű bevételek
6.
EU támogatás
7.
Működési célú pénzeszköz átvétel
8.
Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele
9.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
10. Előző évi működési célú pénzmaradványból hiány csökkentése
11. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12. Hitelek felvétele
13. Egyéb működési célú finanszírozási bevétel
14.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
15. Költségvetési hiány:

KIADÁS
előirányzat

2 499 828
892 410
6 884
735 297
649 326
8 760
525
206 626
0

Kiadási jogcímek
Költségvetési kiadások összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési kiadások
Tartalékok

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
Likviditási hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Egyéb
2 499 828 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
49 004 Költségvetési többlet:

előirányzat

2 527 306
975 197
238 391
865 870
150
434 168
13 530
0

2 527 306
0

3.2. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 6/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzatának felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Költségvetési bevételek összesen
1 233 397 Költségvetési kiadások összesen
1 182 088
1.
2.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
15 396 Beruházási kiadások
817 420
3.
Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása
96 362 Felujítások
5 155
4.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
23 000 Lakástámogatás
1 600
5.
Központi költségvetési támogatás
32 894 Egyéb felhalmozási kiadások
8 091
6.
EU támogatás
519 931 Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata
12 748
7.
Támogatásértékű bevételek
59 191 Tartalékok
337 074
8.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
9 322
9.
Fejlesztési ÁFA visszatérülése
10 530
10. Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele
466 771
11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
177 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
73 012
12. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból hiány csökkentése
Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása
68 484
13. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
4 528
14. Rövid lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
16. Kapott kölcsön, nyujtott kölcsön visszatérülése
177 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
17. Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 233 574 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 255 100
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5. melléklet a 6/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2012. évi költségvetésének mérlege
BEVÉTELEK

Cím

3.

Bevételi jogcímek

I/2. Intézményi működési bevételek

ezer Ft-ban
II.
Önkorm.
Hivatal
8211

3.1. Árú-, készletértékesítés
3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

4058

3.3. Bérleti díj

1000

3.4. Intézményei ellátási díjak
3.5. Alkalmazottak térítése
3.6. ÁFA bevétel
3.7. Működési célú hozam-, kamatbevétel
6.
6.1.

1153

III.1.
Borsodi
Ált.Isk.

III.2.
Mátyás
Óvoda

53738

III.3.
Nefelejcs
Óvoda

1436

60

55234

217

217

324

324

301

60

38211

438

111940
4332

361
38649

100951

3419

695

4114

3223

303

11569

3380

2000

6000

VI. Koch
Róbert
Kórház
28403

Intézményi
bevételek
összesen
209788

651

868

4600

3600

16914

800

6128

8289

9172

148772

1712

9049

600

760

17462

0

54

6380

8434

IV.Támogatásértékű bevételek

55357

6114

1928

786

8828

9715

12097

339525

425522

Működési célú tám.értékű bevételek

55357

6114

1928

786

8828

9715

11211

339525

424636

0

9377

336928

346305

6.1.2. Többc.kist.társulástól átvatt pénze.

45725

120

120

6.1.3. EU-s támogatás
6.1.4. Egyéb működési célú támogatás
Felhalm.célú tám.értékű bevétel

8760

8760

9632

5994

1928

786

8708

338

2451

2597

23726

0

0

0

0

0

0

886

0

886

0

6.2.2. EU-s támogatás

0

6.2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás
V.Felhalmozási célú bevételek

45845

0

6.2.1. Tb.pü.alapjából átvett pénzeszköz

7.

IV.
V.
Szociális Műv.Köz,
Szolgált. Könyvtár
Központ Múzeum

11266

6.1.1. Tb.pü.alapjából átvett pénzeszköz

6.2.

III.
Borsodi
Ált.
Isk.össz.

0
886

886

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

7.1. Tárgyi eszközök, immateriális jav.ért.

0

0

7.2. Pü.befektetésből származó bevétel

0

0

7.3. Üzemeltetésből származó bevétel
8.

VI. Átvett pénzeszközök

0
0

8.1. Műk.célú pénzeszk.átvétel áh-on kív.

425

0

0

425

VII. Maradvány felhasználás

0
0

425

8.2. Felh.célú pénzeszk.átvétel áh-on kív.
9.

425

100

0

100

525

0
0

9.1. Előző évek pénzm.műk.célú igénybev.

990

0

0

990

9.2. Előző évek pénzm.felhalm.c.génybev.

525
0

990

3672

5811

231553

242026

990

3672

5811

168855

179328

0

62698

62698

6.
7.

Intézmény költségv.bev.összesen
Önkormányzati támogatás

63568
539858

61267
237048

3364
120569

846
72536

65477
430153

125327
150933

24008
72303

599481
922

877861
1194169

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEV.ÖSSZESEN

603426

298315

123933

73382

495630

276260

96311

600403

2072030

KIADÁSOK

Cím

1.

Bevételi jogcímek

I. Működési költségvetés kiadásai

II.
Önkorm.
Hivatal

III.3.
Nefelejcs
Óvoda

III.2.
Mátyás
Óvoda

III.1.
Borsodi
Ált.Isk.

III.
Borsodi
Ált.
Isk.össz.

V.
IV.
Szociális Műv.Köz,
Szolgált. Könyvtár
Központ Múzeum

VI. Koch
Róbert
Kórház

Intézményi
bevételek
összesen

595512

297515

123933

73382

494830

271699

94059

537705

1993805

230534

153206

78476

48304

279986

138774

40227

156303

845824

1.2. Munkaad.terhelő jár.és szoc.hj.adó

57876

39496

20601

12601

72698

37341

10808

41061

219784

1.3. Dologi kiadások

70289

103723

24856

12477

141056

91762

42943

208368

554418

0

150

236813

1090

0

0

1090

3672

81

131973

373629

3672

81

1.1. Személyi juttatások

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1.5.1 Önkormányzat által foly.ellátások

233348

1.5.2. Működési célú pénzmaradvány átad.

0
1090

1090

1.5.3. Működési célú támogatásért.kiadás
1.5.4 Műk.célú pénzeszk.átadás áh-on kív.
2.

II. Felhalm.költségvetés kiadásai

3465
7914

0

0

800
7914

4843
131973

131973

0
800

2.1. Beruházási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások

233348

0

2.2. Felujítások
2.4.

150

0

3465

800

4561

2252

62698

78225

0

4561

2252

62698

69511

0

0

0

7914

800
0

0

0

800

2.4.1. Felhalmozási célú maradvány átadás

0

0

2.4.2. Felhalmozási célú támogatásért.kiad.

0

0

0

7914

2.4.3. Felhalm.célú pénzeszk.átad.áh-on kív.

7914

2.4.4. Pénzügyi befektetések kiadásai
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
603426

0
298315

123933

25

73382

495630

0
276260

96311

600403

2072030

6. melléklet a 6/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban
Cím
1.

Kiadási jogcímek

Képviselő
testület
kiadásai

Önkorm.
Hivatal

Kistérségi
Hivatal
működ.

Állom.-ba
nem
Közfoglalko Vásárolt
tartozók
ztatás
közszolg.

I. Műk.költségvetés kiadásai

466 573

28 716

45 871

9 180

10 325

1.1.

Személyi juttatások

158 936

21 408

36 593

4 500

9 097

1.2.

Munkaad.terh.jár,szoc.hj.adó

40 671

5 780

8 982

1 215

1 228

1.3.

Dologi kiadások

33 618

1 528

296

233 348

0

0

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiad.

1.5.1 Önk.által folyósított ellát.

4 544

Tovább
száml.
szolg.

száml.
szellemi
tevék.

Pénzügyi
szolg.kiad

3 098

4 150

Adók, díjak ÁFA kiadás

3 002

6 470

13 583

57 876
4 544

3 098

4 150

3 002

6 470

13 583

70 289

0

0

0

0

0

0

236 813

0
3 465

0

233 348

233 348
0

1.5.3. Műk.célú tám.ért.kiadás

0

1.5.4 Műk.célú pe.átad.áh.kívülre
2.

II. Felhalm.költségvkiad.
Beruházási kiadások

2.2.

Felujítások

2.4.

Egyéb felhalmozási kiad.

3 465
0

0

0

3 465

7 914

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

7 914

0

0

0

0

0

0

0

2.4.1. Felhalm.c.maradv.átadás

7 914
0
0

2.4.3. Felhalm.c.pe.átad.áh.kívülre

7 914

7 914

2.4.4. Pü.befektetések kiadásai
ÖSSZESEN

7 914
0

2.4.2. Felhalm.célú tám.ért.kiadás

4.

595 512
230 534

1.5.2. Műk.célú pénzmar.átadás

2.1.

kiadás
összesen

0
466 573

28 716

45 871

17 094

10 325

26

4 544

3 098

4 150

3 002

6 470

13 583

603 426

7. melléklet a 6/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv
átlaglétszám
Polgármesteri Hivatal

dec.31-i engedélyezett létszám

fő

fő

60

60

Önkormányzat

1

2

Kistérségi Hivatal

13

13

Szociális Szolgáltató Központ

76

76

Művelődési Központ, Könyvtár, Sz.Á.Múzeum

16

16

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet

75

Borsodi Általános Iskola összesen

129

114

Borsodi Általános Iskola

71

63

Mátyás Óvoda és Bölcsőde

37

30

Nefelejcs Óvoda

21

21

Összesen

370

281

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Engedélyezett átlaglétszám
4 órás

Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

15

6 órás

8 órás

2

143

8

5

Kistérségi Hivatal
Szociális Szolgáltató Központ

2

Művelődési Központ, Könyvtár, Sz.Á.Múzeum

1

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Borsodi Általános Iskola összesen

0

0

5

Borsodi Általános Iskola

2

Mátyás Óvoda és Bölcsőde

2

Nefelejcs Óvoda

1

Összesen

17

27

10

154

8. melléklet a 6/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban
előirányzat
Beruházási feladat
Önkormányzat
71 269
1.
Tájház bővítése, felujítása
2.
Nefelejcs Óvoda fejlesztése
106 006
3.
Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése
152 440
4.
ÉMÁSZ oszlop áthelyezése
587
5.
Buszfordulóhoz terület vásárlás
500
260312
6.
Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése
7.
Településrendezési terv módosítás
304
8.
Ford tip.gk.vásártása közmunkához
1000
9.
Közmunka beruházási kiadásai
3242
10.
Városközpont fejlesztése (pályázaton kívüli)
49662
11.
Belterület ingatlan vásárlása
2121
12.
Családsegítő rekonstr.pályázat előkészítése
381
13.
Gyalogátkelőhely kialakítása
315
14.
Városi Köztemetőbe hűtőberendezés
756
15.
Háziorvosi feladatellátáshoz számítástechnikai eszköz
101
16.
Eü.alapellátás és járóbeteg szakellátás fejlesztése
150
17.
Családsegítő rekonstrukció enged.terv
1905
1072
18.
Városi köztemetőbe melegedő faház építése
19.
Önkormányzati felzárkóztatási támogatásból eszközbeszerzés
31330
20.
Borsodi úti tul.rész megvás.
1778
21.
Hátrányos helyz. Önkorm.támogatására bizt. Összeg felhaszn.
15544
22.
Start munka programhoz eszköz vásárlás
47134
Szociális Szolgáltató Központ
1.
Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése TIOP-3.4.2-11/1
4183
2.
Burgonyakoptató
378
Borsodi Általános Iskola
1.
Számítástechnikai eszköz
Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum
1.
Gépkocsi vásárlás
1200
2.
Mágneses tábla pályázatból
166
pályázatból eszköz vásárlás
886
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
1.
Rehab.szolg.fejlesztése pályázati önerő ÉMOP 4.1.2/A-11
2038
2.
Gpkocsi vásárlás
8240
3.
Gépek, berendezések vásárlása
127
21534
4.
Egészségügyi gép- műszer beszerzés
5.
Kórház belső útjainak szfaltozása
30759
Beruházási kiadások összesen
817 420
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9. melléklet a 6/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék összegének célonkénti részletezése
ezer Ft-ban
előirányzat
Megnevezés
1.
Államkötvény 2007-2010.évi
150 120
2.
Kötvénykibocsátás maradványa
38 431
3.
Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázathoz önerő
126 931
4.
Edelény árvízi védekezéshez vízgazd.beruházás (Mo-Szlovák) önerő
5.
I. Iskola korszerűsítés (2010.évi CLXIX.tv.14pont)
Intézmények inform.infrastrukt.fejl.a közoktatásban pály.önereje
6.
7.
Árvízkárosultak részére megállapított adomány maradványa
8.
Hátrányos helyzetű önkormányzatok 2011.évi támogatás maradványa
9.
2012. évi talajterhelési díj
10. Családsegítő épület rekonstr.pályázathoz önerő
4 906
11. Mátyás Óvoda és Bölcsőde felujítása, bővítése pályázathoz önerő
6 316
12. Térfigyelő rendszer kiépítése pályázathoz önerő
1 057
13. Gyermek-háziorvosi körzet működtetéséhez eszköz vásárlás
500
14. Viziközmű üzemeltetés egyszeri díja
8 463
15. Turisztikai attrakció
850
Összesen
337 574

10. melléklet a 6/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
ezer Ft-ban
Megnevezés
I/1.
I/2.
I/3.
I/4.
I/5.
I/6.
I/7.
I/8.
I/9
I/10
I/11
I/12
I/13
I/14
I/15
I/16
II/1

Bursa támogatás
EVSE támogatás
Bódvavölgyi Tömegsport támogatás
EVTTE támogatás
Egyházak támogatása
Polgárőrség támogatása
Rendőrség támogatása
Máltai Szeretetszolgálat támogatása
Nemzetiségi Önkormányzatok részére pénzmaradvány átadás
Esélyegyenlőségi pályázat átadása
Többcélú Kistérségi Társulással 2011.évi elszámolás
OEP bérkompenzáció átadás Kórház részére
Víz, csatornaszolgáltalási támogatás átadás Kft részére
Környezetvédelmi alap átadás Kft részére
Viharkár megtérítés
Teljesítményarányos finanszírozás átadás házi gyermekorvos részére
Gyermektartási díj átadása

VI/1

Kórház maradvány átadása GyEMSzI részére

Működési célú pénzátadás, egyéb támogatás összesen
I/1 lakástámogatás
I/2. Önkormányzati lakás lelépési díj
I/3. Borsodi úti önkorm.lakás felujítás hiel törlesztő rész átadása
II/1 Otthonteremtési támogatás
Felhalmozási célú pénzátadás, egyéb támogatás összesen
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előirányzat
1 900
800
6 000
100
400
200
200
100
885
5020
5649
1933
2645
2261
347
3465
131973
163 878
1 600
112
65
7914
9 691

11. melléklet a 6/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek
EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen
EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen
EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány)
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

2/1 oldal
ezer Ft-ban

Borsodi Tájház felujítása ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023
2012. előtti
kifizetés és
2012. utáni
forrása
kifizetés
2012.
-8751
19564
10498

50776

1747

70340

472
1275

528
5446
40760
22606
69340

1747

0

Összesen
10813
0
61274
0
0
72087

0

1000
6721
40760
22606
71087

Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése ÉMOP-3.1.2/D 2-2010-0003
2012. előtti
kifizetés és
2012. utáni
forrása
kifizetés
2012.
Összesen
-28833
36299
7466
0
29309
112552
141861
0
0
476
148851
0
149327

476

476

8596
139519
736
148851

0

0
9072
139519
736
149327

Nefelejcs Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017
2012. előtti
kifizetés és
2012. utáni
forrása
kifizetés
2012.
Összesen
500
4838
5338
0
2299
98584
100883
0
0
2799
103422
0
106221

698
2101

1416
2718
99288

2799

103422

30

0

2114
4819
99288
0
106221

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

EU-s projekt neve, azonosítója:

2/2 oldal
Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő
fejlesztése
ÉMOP-3.2.1/A-09-1f-2009-0003
2012. előtti
kifizetés és
2012. utáni
forrása
kifizetés
2012.
Összesen
42132
3235
57100
102467
0
257077
323570
580647
0
0
42132
260312
380670
683114

42132

30273
230039

23009
357661

42132

260312

380670

0
95414
587700
0
683114

Interaktív könyvtárral a jövőért
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084

Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen
Források összesen
Kiadások összesen

2012. előtti
kifizetés és
forrása

2012. utáni
kifizetés

2012.

Összesen

0
0
38582
0
0
38582

9646

28936

9646

28936

2507
6253

7850
19565

0

886
9646

1521
28936

10357
25818
0
2407
38582

47154
47154

592571
591571

409606
409606

1049331
1048331

0
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12. melléklet a 6/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzatok által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése
Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.b)-c) pontok szerint
Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.d) pont szerint
Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.a) pont szerint
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás a Szt.35.§ (1) bek.szerint
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1) bek
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont
Helyi lakásfenntartási támogatás a Szt. 2011. XII. 31-ig hatályos 38.§ (1) bek. C) pontja
szerint
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.§.
Átmeneti segély Szt.45.§.
Temetési segély Szt.46.§.
Rendszeres gyermekvéd.kedvezményben rész.pénzbeni támogatása (Gyvt.20/A.§)
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.és a kieg.gyv.támogatás pótléka (Gyvt.20/B.§)
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyv.ellátások összesen
Természetben nyujtott lakásfenntartási támogatás Szt.47.§(1)bek.)b pont
Természetben nyujtott rendszeres szociális segély Szt.47.§(1)bek.a) pont
Adósságkez.szolg.keretében gáz-vagy áram fogy.mérő készülék bizt.
Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c)pont
Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont
Köztemetés Szt.48.§
Közgyógyellátás Szt.49.§
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények
Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek.

Ellátás összesen
Önkormányzati
Önkormányzat
Hivatal
30 240
9 936
132 488
3 627
20 364
75
23 180
1 274
16 400
1 000
11 067
301
820
7 000
2 000
27 749

232 023

2 600
700
1 325
1 050

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C.§ (4) bek.
Természetben nyujtott szociális ellátások összesen
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások
alapján) adott pénzügyi ellátás
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások
alapján) adott természetbeni ellátás
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen
Ápolási díj után fiz.21 %
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1)bek 21 %(december havi kifizetés után)
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.40.§.(1)bek. 21% (dec.havi kifizetés után)
Járulék összesen
Együtt

4 350

1 325

32 099

233 348

32 099

233 348

458
42
500
32 599

0
233 348

21. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 6/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Felujítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése
ezer Ft-ban
előirányzat
Felujítási cél
Borsodi Általános Iskola
1. Gazdasági tevékenység ellátásához épület felujítása
800
Önkormányzat
2. Víz, szennyvízhálózat felujítása
4355
Felújítás összesen
5155

32

6./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 42./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester az előterjesztés határozati javaslatához módosító inditványt tesz.
Javasolja, hogy 4. pontként kerüljön be a következő szövegrész: „A képviselő-testület
Szakácsi Község Önkormányzatának Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására
irányuló megkeresését megtárgyalta és kifejezi azon szándékát, hogy nem hoz létre
Szakácsi Község Önkormányzatával Közös Önkormányzati Hivatalt.”
Polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
Polgármester a módosítással
javaslatának elfogadását.

együtt

javasolja

az

előterjesztés

határozati

Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 11 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2013.(II.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és
fenntartásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abod Község
Önkormányzat
Képviselő-testületével
az
Edelényi
Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
„Megállapodás”-t a - határozat mellékleteként - j ó v á h a g y j a.
2. Képviselőtestület megállapítja, hogy a „Megállapodás” 2013. március
1. napján lép hatályba, melyhez szükséges Abod Község
Önkormányzat Képviselő-testületének minősített többséggel hozott
megállapodást jóváhagyó határozata.
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3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Megállapodás”
aláírására.
4.

A képviselő-testület Szakácsi Község Önkormányzatának Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló megkeresését
Megtárgyalta, és kifejezi azon szándékát, hogy nem hoz létre
Szakácsi Község Önkormányzatával Közös Önkormányzati Hivatalt.

Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2013. február 28.
polgármester, jegyző

Melléklet a 38/2013.(II.13.) határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL

amely létrejött Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (3780 Edelény,
István király útja 52.) képviseli: Molnár Oszkár polgármester),
másrészről Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3753 Abod, Magyar
út 42. képviseli: Restyánszki Gábor polgármester) között alulírott napon és helyen az
alábbi feltételek mellett:
I. Általános rendelkezések
1. Szerződő felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján közös önkormányzati hivatalt hoznak létre 2013. március 1. napjától.
2. A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése a Mötv. 84. §.(5) bekezdés b)
pontja szerint:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
3. A közös önkormányzati hivatal székhelye és címe:
3780 Edelény, István király útja 52.
4. A közös önkormányzati hivatal kirendeltségének neve és címe:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltsége
Cím: 3753 Abod, Magyar út 52.
5. Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik meg azzal, hogy a
felek az Mötv. 85. § (3) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatal
megszüntetéséről az általános önkormányzati választások napját követő hatvan
napon belül dönthetnek.
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II. Közös önkormányzati hivatal szervezeti kérdései
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv. A hivatal tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 9. §-ában meghatározott jogok és kötelezettségek Edelény Város
Önkormányzat
Képviselő-testületét
illetik
meg,
illetve
terhelik
jelen
megállapodásban részletezett kiegészítésekkel.
2. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését, létszámát,
munka és ügyfélfogadási rendjét Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában állapítja meg. A kirendeltség működését érintő kérdésekben Abod
Község Önkormányzatát javaslattételi és véleményezési jog illeti meg.
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abod településen állandó
kirendeltséget működtet az összes Abod települést érintő hatósági, önkormányzati
és pénzügyek helyben történő intézése céljából. A kirendeltség munka- és
ügyfélfogadási rendjére a Szervezeti Működési Szabályzat
rendelkezései
irányadóak.
4. A Kirendeltségen biztosítani kell a képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó
adminisztratív teendők ellátását.
5. Államigazgatási feladat ellátás a székhely településen, illetve a Kirendeltségen
történik.
Az ellátandó államigazgatási feladatok felsorolását a Szervezeti Működési
Szabályzat tartalmazza.
6. Abod Község Önkormányzatának gazdálkodási feladatainak ellátása a Közös
Hivatal székhelyén és az Abodi Kirendeltségen osztottan történik.
7. Abod Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülésein, bizottsági ülésein a
jegyző, vagy aljegyző, vagy az általa megbízott köztisztviselő vesz részt. A
megbízott köztisztviselő kijelölése a jegyző hatáskörébe tartozik.
8. A közös önkormányzati hivatalt Edelény Város Önkormányzatának jegyzője
vezeti. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti.
9. A jegyző ellátja a Mötv. 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat. A
Kirendeltségen a jegyzői feladatokat a jegyző és az általa megbízott köztisztviselő
látja el. A megbízott köztisztviselő kijelölése a jegyző hatáskörébe tartozik.
10.
A jegyzőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint
(továbbiakban: Kttv.) pályázat alapján határozatlan időre – Edelény város
polgármestere nevezi ki. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, akit a polgármester a
jegyző javaslatára nevez ki.
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11.

A jegyző és az aljegyző felett Edelény város polgármestere a Mötv. 83. § c)
pontja szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy az aljegyző felett
az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

12.

A közös önkormányzati hivatal dolgozóit a jegyző nevezi ki és gyakorolja velük
szemben a munkáltatói jogokat azzal a korlátozással, hogy a kinevezéshez,
bérezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, vezetői megbízás
visszavonásához és jutalmazásához Edelény város polgármesterének
egyetértése szükséges.

13.

Az Abodi Kirendeltségen dolgozó köztisztviselő kinevezéséhez, bérezéséhez,
vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízás visszavonásához
Abod Község polgármesterének egyetértése szükséges.

14.

A jegyző és az aljegyző az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti
Működési Szabályzatában szabályozott módon és időben a székhely település
közös önkormányzati hivatalában fogadja az ügyfeleket.

15.

A jegyző évente egy alkalommal a képviselő-testületek előtt legkésőbb a
tárgyévet követő év május 31. napjáig beszámol a közös önkormányzati
hivatal működéséről.
III. Közös önkormányzati hivatal finanszírozása

1. A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által
ellátott feladatok arányában – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére,
e célra elkülönített számlára folyósít.
2. A közös önkormányzati hivatal költségvetésében kerül megtervezésre 1 fő abodi
kirendeltségen dolgozó köztisztviselő személyi juttatás, járulékaival és az éves
képzési költségek, valamint a kiküldetések és költségtérítések
Az egyéb dologi kiadásokat az érintett önkormányzatok saját költségvetésükben
tervezik.
3. A költségek megosztása az alábbiak szerint történik:
a) Abod Község Önkormányzata az Abodi Kirendeltségnél állományban lévő 1 fő
köztisztviselő illetményét és járulékait, utazási költségét, cafeteria juttatását
továbbá a közszolgálati szabályzatban foglalt juttatásokat a mindenkori
költségvetési törvény közös önkormányzati hivatalok működésére biztosított
normatívából fedezi.
b) Edelény Város Önkormányzata a) ponton felüli munkavállalók bérét és
járulékait, utazási költségtérítését, cafeteria juttatását, továbbá a közszolgálati
szabályzatban foglalt juttatásokat egyrészről a mindenkori költségvetési törvény
közös önkormányzati hivatalok működésére biztosított normatívából, másrészt
saját forrásból finanszírozza.
c) Abod Község Önkormányzata a kirendeltség épületének fenntartási és
valamennyi működési költségét saját költségvetéséből finanszírozza.
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4. Abod Község Önkormányzata vállalja, hogy a III. 3. a) pont szerinti összeget
költségvetésébe betervezi, és az összeget minden hónap 5. napjáig átutalja az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal számlaszámára.
5. Az önkormányzatok a vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén
irányadó eljárást az alábbiak szerint állapítják meg:
Amennyiben Abod Község Önkormányzata a költségeket határidőre nem fizeti
meg, annak teljesítésére Edelény Város polgármestere két ízben, ajánlott levélben
– 8 napos fizetési határidővel – hívja fel. A második fizetési felszólítás
eredménytelensége esetén Edelény Város Önkormányzata jelen megállapodás
elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési
megbízás benyújtására jogosult Abod Község Önkormányzatának számlavezető
pénzintézete irányába. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén 15
napon belül – ismételten sor kerül beszedési megbízás benyújtására, melynek
ismételt eredménytelensége után Edelény Város Önkormányzata peres úton
érvényesíti követelését. Ebben az esetben Abod Község Önkormányzatát
kamatfizetési kötelezettség, valamint a követelés érvényesítésével felmerülő
kiadások terhelik.
6. A székhely és társult önkormányzat közös önkormányzati hivatal feladatainak
ellátásra használt ingó és ingatlan tulajdonjoga a felek tulajdonában marad. Az
ingóságokat térítésmentesen a közös önkormányzati hivatal használatába adják.
Az ingatlanok beruházási és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat
saját forrásai szerint gondoskodik.
IV. Átmeneti és záró rendelkezések
1. Az Mötv. 83.§ c) pontjának megfelelő alkalmazásával a közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint Edelény Város
Polgármestere dönthet úgy, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvévny 58 §-a, valamint a Mötv. 146/C- § (2) bekezdése értelmében
Edelényi Város Önkormányzat Jegyzőjét – annak egyetértésével –a közös
önkormányzati hivatal jegyzőjeként, pályázati kiírás nélkül tovább foglalkoztatja.
2. Az Mötv. 83.§ c) pontjának megfelelő alkalmazásával a közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint Edelény Város
Polgármestere dönthet úgy, hogy a Kttv. 58. §-a, valamint a Mötv. 146/C. § (2)
bekezdése értelmében Edelény Város Önkormányzat aljegyzőjét – annak
egyetértésével és Edelény Város Önkormányzat Jegyzőjének javaslatára – a
közös önkormányzati hivatal aljegyzőjeként, pályázati kiírás nélkül határozatlan
ideig tovább foglalkoztatja.
3. Jelen megállapodás a szerződő felek képviselő-testületeinek jóváhagyását és a
polgármesterek aláírását követően 2013. március 1. napján lép hatályba.
4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., valamint a Ptk.
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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Jelen megállapodást a felek – átolvasás és értelmezést követően -, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Kelt: Edelény, 2013. február ….
…………………………………………….
Molnár Oszkár polgármester
Edelény Város Önkormányzata

……………………………………….
Restyánszki Gábor polgármester
Abod Község Önkormányzata

Záradék
Jelen
megállapodást
Edelény
Város
38./2013.(II.13.) számú határozatával,
Abod Község Önkormányzat
határozatával jóváhagyta.

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Képviselő-testülete

…../2013.(…...)

számú

A megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem:
Edelény, 2013. február 13.
P.H.

……………………………………….
Vártás József

…..…………………………………..
jegyző

Edelény Város Önkormányzata

Szendrőládi Közös Önkormányzati
Hivatal

Melléklet a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
megállapodásához
FELHATALMAZÁS
…………………………………
hitelintézet neve és címe
Edelényben 2013. év …….hó…..napján kelt, közös önkormányzati hivatal
létrehozására
vonatkozó
megállapodás
III/5.
pontja
alapján
…………………Önkormányzata (………………………………….u……. sz., képviseli:
……………………………………………polgármester) felhatalmazza Edelény Város
Önkormányzatát (3780 Edelény, István király útja 52., bankszámlaszám:
…………………………….képviseli: Molnár Oszkár polgármester) mint jogosultat,
hogy a megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) ………………………….-nál/-nél
vezetett ……………… pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély,
vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti
elévülési határidőn belül.
A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát
megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Edelény Város
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Önkormányzatát írásban tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt
be a hitelintézet felé.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos
és a beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.
Kelt: ………..év…………………….hó……nap.
………………………………………………………..
számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője

Záradék:
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás
visszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával
történhet.

…………………………………………………………..
hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője

7./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Polgármesteri Hivatal „Megszüntető Okirat”-ának elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 43./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta a következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2013.(II.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Polgármesteri
elfogadásáról

Hivatal

„Megszüntető

Okirat”-ának

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Edelényi
Polgármesteri Hivatal „Megszüntető Okirat”-ának elfogadásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi
Polgármesteri Hivatal „Megszüntető Okirat”-át
- a határozat
mellékleteként – elfogadja, a költségvetési szervet 2013. február 28.
napjával,
jogutódlással
egyesítéssel
(összeolvadással)
megszünteti.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Megszüntető
Okirat” aláírására.
3. A Képviselő-testület elrendeli a „Megszüntető Okirat” Magyar
Államkincstár részére történő megküldését.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2013. február 21.
polgármester, jegyző

Melléklet a 39/2013.(II.13.) határozathoz
MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 11. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdése
alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki:
1. Megszüntető szerv neve, székhelye:
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.
2. Megszüntetett költségvetési szerv neve, székhelye:
Edelényi Polgármesteri Hivatal
3780 Edelény, István király útja 52.

3. Irányító szerv neve és székhelye:
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Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3780 Edelény, István király útja 52.
4. Megszüntetésének időpontja, módja:
2013. február 28. napjával, jogutódlással, egyesítéssel (összeolvadással).
A költségvetési szerv nevében kötelezettségvállalásra jogosult személyek ezen
határidőig vállalhatnak kötelezettségeket.
5. Megszűntetés oka:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (2) bekezdése,
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 85.§ (1) bekezdése.
Ezekre figyelemmel Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
valamint Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
2013. március 1. napjától közös önkormányzati hivatalt hoznak létre Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel.
6. A megszüntetett intézmény által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása:
A megszüntetett intézmény valamennyi feladatát a jogutódjaként létrejövő látja el
alapfeladatként.
Ellátásra nem kerülő alapfeladat nem marad.
7. Rendelkezések a vagyoni jogok tekintetében:
A jogutód intézmény a vagyoni jogok tekintetében az újonnan létrehozott
intézmény az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ( 3780 Edelény, István
király útja 52.).
Az alapfeladatok ellátását képező ingó és ingatlanvagyon a közös
feladatellátásban részt vett önkormányzatok tulajdonában marad, azonban
azokat a jogutód intézmény használatába adja térítésmentesen.
8. Rendelkezések a tartozásokról:
A jogutódlással megszüntetett intézmény 2013. február 28. napjáig fennálló
követeléseinek és kötelezettségeinek pénzügyi rendezésére a jogutód intézmény
lesz jogosult.
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9. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek
A jogutódlással megszüntetett költségvetési szervvel közszolgálati jogviszonyban
és munkajogviszonyban állók ezen jogviszonyaiban a munkáltató helyébe a
jogutód költségvetési szerv lép.
E d e l é n y , 2013. február 13.
Molnár Oszkár
polgármester

Záradék:
A „Megszüntető Okirat”-ot Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
39/2013.(II.13.) határozatával elfogadta.
Kihirdetve hirdetményi közzététel útján.

E d e l é n y, 2013. február 13.
Vártás József
jegyző

8./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 44./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2013.(II.13.) H A T Á R O Z A T A
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Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának
jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának jóváhagyásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-át a határozat mellékleteként
jóváhagyja.
2./ Képviselő-testülete elrendeli az Alapító Okirat kiadását, és a Magyar
Államkincstár részére történő megküldését a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2013. február 21.
polgármester, jegyző
Melléklet a 40/2013(II.13.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Abod Község Önkormányzat
Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 84-85 §-a, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye:
1.1.

A költségvetési szerv megnevezése:

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
1.2.

Székhelye:

3780 Edelény, István király útja 52.

1.3.

Telephely címe:
1.3.1. Abodi állandó kirendeltség: 3753 Abod, Magyar út 42.

2. A költségvetési szerv közfeladata:
A 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 Önkormányzatával.

3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
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A közös önkormányzati hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Edelény és Abod
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. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
841105

helyi önkormányzatok,
igazgatási tevékenysége

valamint

többcélú

kistérségi

társulások

5. A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti
besorolása:
811000
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841124
841126
841127
841133
841173
841403
841901
841906
841907
842531
882111
882112
882113
882115
882118
882119
889967
882202
890114
890442
890441
890443

Építményüzemeltetés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Statisztikai tevékenység
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
A polgári védelem ágazati feladatai
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása
Közgyógyellátás
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Egyéb közfoglalkoztatás

6. A költségvetési szerv illetékességi területe, működési köre:
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6.1. Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális, gyámügyi, szabálysértési,
birtokháborítási, hagyaték, anyakönyvi igazgatási ügyek: Edelény város és
Abod község települések közigazgatási területei
6.2. Telepengedélyek kiadása: 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a
telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
6.3. Zaj- és rezgésvédelem: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj
és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
6.4. Építéshatóság: 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
Az I. fokú építésügyi hatósági feladtok tekintetében a jegyző illetékességét
a járási (fővárosi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 1.
melléklete határozza meg.
7. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:
Neve:
Székhelye:

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3780 Edelény, István király útja 52.

8. Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv(ek) neve, székhelye:
8.1. Neve:
Székhelye:
8.2. Neve:
Székhelye:

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3780 Edelény, István király útja 52.
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3753 Abod, Magyar út 42.

9. A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye:
Neve:
Székhelye:

Edelényi Polgármesteri Hivatal
3780 Edelény, István király útja 52.

10. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv az alapfeladatok ellátáshoz a rendelkezésére bocsátott
ingó- és ingatlanvagyont tevékenysége során szabadon használhatja
a
létrehozásról szóló Megállapodásban foglaltak szerint.
11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
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12. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési 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 - nevezik ki - a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint.
13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira
jogviszonyok megjelölése:

vonatkozó

foglalkoztatási

A foglalkoztatottak a közös önkormányzati hivatallal a Kttv. szerinti közszolgálati
jogviszonyban állnak, kivéve az ugyanezen tevékenység ellátását segítő
technikai alkalmazottakat, akik a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti munkajogviszonyban állnak. A
foglalkoztatottak a közös önkormányzati hivatallal Ptk. szerinti megbízásos
jogviszonyban,
illetve
vállalkozás
jellegű
jogviszonyban,
vagy
közfoglalkoztatási jogviszonyban is állhatnak.
14. Átmeneti rendelkezések:
Az Mötv. 83.§ c) pontjának megfelelő alkalmazásával, a közös önkormányzati
hivatal alakításáról szóló megállapodásban foglaltak szerint Edelény város
polgármestere dönthet úgy, hogy a megszűnő Edelényi Polgármesteri
Hivatalának jegyzőjét, aljegyzőjét a létrejövő közös önkormányzati hivatal
jegyzőjeként, aljegyzőjeként - annak egyetértésével - foglalkoztatja.
A Mötv. Átmeneti rendelkezések alcím alatt szereplő 146/C.§ (3) bekezdésének
hatályba lépése esetén a közös önkormányzati hivatal jegyzője – a Mötv.-ben
meghatározottak figyelembe vételével – dönthet arról, hogy a megszűnő Edelényi
Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonyban állókat, valamint a
Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott 1 fő köztisztviselőt
(az abodi állandó kirendeltségen történő munkavégzésre) a közös önkormányzati
hivatalban áthelyezési követően foglalkoztatja.
Záró rendelkezések:
Jelen alapító okirat 2013. március 1-jén lép hatályba.
Kelt: Edelény, 2013. február 13.
P.H.
…………………………………………….
Molnár Oszkár polgármester
Edelény Város Önkormányzata

P.H.
……………………………………….
Restyánszki Gábor polgármester
Abod Község Önkormányzata
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Záradék:
Jelen alapító okiratot:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2013.(II.13.) határozatával,
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013.(…...) határozatával
jóváhagyta.

A jóváhagyott megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében
ellenjegyzem:
Edelény, 2013. február 13.

P.H.

……………………………………
Vártás József
jegyző
Edelény Város Önkormányzata

9./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 45./, 45/1.sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Csabai Gyula képviselő a költségvetés kapcsán kénytelen megkérdezni, hogy
zajlott-e valamilyen egyeztetés az elmúlt másfél hétben a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. ügyében, hiszen polgármester úr azt mondta a legutóbbi ülésen, hogy
ebben a kérdésben még egyeztetések szükségesek, vissza fogja hozni ezt a
napirendet a költségvetés tárgyalása előtt, és részletesebben, jobban kibontják a Kft.
ügyeit. Sikerült-e ügyvezető úrral egyeztetni az elmúlt időszakban ebben a
kérdésben, illetve miért nem került vissza a képviselő-testület elé?
Polgármester elmondja, hogy két oka van, hogy nem tárgyalták újra a Kft-t ügyét. Az
egyik, hogy mivel a polgármester is ember és a múlt héten beteg volt, tehát ez volt az
egyik ok, de nem ez volt a fő oka, mert ennek ellenére dolgozott. Ügyvezető úrral
találkozott, egyeztetett, különböző adatokat kért. A legfőbb oka az, ha normális
gazdasági helyzet lenne Magyarországon, akkor természetesen normális
önkormányzati finanszírozás is lenne. Ha normális önkormányzati finanszírozás
lenne, ebből következően a Kft. helyzete is más lenne.
Mivel itt drasztikusan csökkent az állami normatíva ezeknek a közszolgáltatásoknak
az elvégzésére, ezért nem tudnak normális helyzetről beszélni. Ebben a helyzetben
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azt tudja mondani, hogy a Kft-t tulajdonképpen ebben a formában igazából meg
kellene szüntetni.
Ha normális helyzet lenne, és normális finanszírozása lenne az önkormányzatoknak
és ezen keresztül a közszolgáltatásoknak, akkor nem lenne semmi gond ebből a
szempontból. Ez egy rendkívül összetett és nehéz kérdés. Azt tudja, hogy a jövőben
– és itt hosszú távról beszél – ilyen formában nem valószínű, hogy még évekig tud
működni a Kft. A képviselő-testületnek valamikor, - amit most nem tud megmondani,
hogy mikor, mert sokmindentől függ, hogy év közben milyen események fognak
történni akár a finanszírozásban, akár egyéb területen – vissza kell majd térni a Kft.
jövőjével kapcsolatban egy hosszabb beszélgetésre. Most jelen tudása alapján azt
gondolja, hogy a Kft-nél majd azt kell eldönteniük, hogy megerősítik-e, ami
alapvetően pénzkérdés. Ha megerősítik, akkor nem lát más utat, csak és kizárólag a
vállalkozási irányú megerősítést, tehát eszköz, gépbeszerzés, olyan munkatársak
felvétele, akik jó szakemberek és ezáltal a Kft. is esetleg komolyan részt tudna venni
egy-egy közbeszerzési kiírásban. Ha nem lesz rá elég anyagi forrás, akkor meg kell
nézni, hogy milyen formában, hogyan, meddig tud vegetálni, mert tudja mindenki, ott
van a Kft. mögött a folyószámla-hitel, egyéb kötelezettség, stb. Ügyvezető úr azokat
a lépéseket, amelyek most szükségesek az életben maradáshoz, azokat meg fogja
lépni.
Baricska Jánosné képviselő olyan adatszolgáltatást kér, amely a személyi
juttatásnál a munkáltatói döntésen alapuló béreket jelenti, és ezt intézményenként
kérné összesítve. Tehát amit kér, az a mindenkori bértáblának megfelelő bérezéstől
való eltérést jelenti, és amit a költségvetésben az állam nem finanszíroz. Nem név
szerint kéri ezt az adatot, hanem intézményenként egy összegben, hogy egy adott
intézménynél mennyi ez az összeg.
Száz Attiláné osztályvezető válasza, hogy a kért adatot írásban fogják megadni,
mert ezt a részletező táblázatot név szerint nem terjeszthetik elő. Ki kell dolgozniuk
egy olyan táblázatot intézményenként, amiben közzéteszik ezeket az eltéréseket.
Polgármester elmondja, hogy képviselő asszony egyik ülésen sem volt jelen,
amelyen a költségvetést megalapozó döntésekről tárgyalt a testület, ezért valószínű,
nem tudja képviselő asszony, hogy létszámleépítésekről már döntöttek. Ennek
pénzügyi hatásai a költségvetési rendelet-tervezetbe már be vannak építve, de
ugyan úgy a polgármesteri hivatalban végrehajtott bércsökkentések, illetve a
képviselők tiszteletdíjának a csökkentése is, és a létszámcsökkentés időarányosan,
attól függően, hogy melyik munkavállalónak mikor szűnik meg a munkaviszonya.
Nem óhajtanak semmit titkolni, természetesen minden adatot rendelkezésre
bocsátanak. Meg fog lepődni képviselő asszony, mert most már nagyon minimálisak
a munkáltatói eltérítésből fakadó plusz jövedelmek. A polgármesteri hivatalban
december 31. napjával minden munkavállaló, köztisztviselő megkapta azt az
értesítést, amely időponttól megszüntették a munkáltatói jogkörben addig nyújtott
eltérítéseket, természetesen a költségvetést megalapozó tárgyalások után, hiszen
lehetetlen megoldani mindent úgy, hogy ne legyen munkáltatói döntésből fakadó
béreltérítés, amelynek különböző oka van. Egy példát említ, a polgármesteri hivatal
városfejlesztési osztályán nagyon sokáig kerestek megfelelő munkatársat, hosszú
idő után találtak, amely munkatárs dolgozott valahol hasonló munkakörben x bérért.
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Úgy tudták elhozni, hogy azt a bért megkapja, ez a bér pedig nem a besorolási bére,
hanem munkáltatói jogkörben el kellett téríteni a bérét. Tehát ilyen, és ehhez hasonló
esetek vannak.
A december 31-ig érvényes munkáltatói döntésekkel szemben minimum 30 %-kal
csökkent minden olyan munkatárs bérének az eltérítése, aki addig valamilyen ok
miatt részesült munkáltatói béreltérítésben.
Virág Tamás képviselő elmondja, hogy a polgármesteri hivatali feladat ellátására 30
fő létszámra kapott állami támogatást, ezzel szemben a költségvetési rendelettervezet 46 fő létszám kiadásait tartalmazza. Kérdése, hogy a különbözetet miből
finanszírozzák? Megjegyzi, hogy a kormány egy képlet segítségével meghatározta
minden település létszámszükségletét, és erre biztosít állami támogatást. Ez Edelény
esetében 30 fő. Nyilvánvalóan a különbözetet az önkormányzatnak valamilyen egyéb
forrásból biztosítani kellene. De miből, amikor a helyi adóbevétel csekély, más saját
bevételi forrás nincs, a kötelező feladatokat érintően is forráshiány van. Véleménye
szerint a következő pontban feltett kérdés fiktív 135 millió forintos bevétele is részben
ezért van betervezve. A működési költségvetés egyensúlyának biztosításához
135.278 ezer forint pénzeszköz átvételét tartalmazza a költségvetés
államháztartáson kívülről. A szöveges előterjesztés elismeri, hogy ezt azért tervezték
be, mert működési hiányt nem lehet tervezni, és bizonytalan ennek a bevételnek a
realizálása. Mégis kitől, milyen célra gondolják átvenni a pénzeszközt? Véleménye
szerint e kérdés mögött az áll, hogy az előterjesztés is elismeri, hogy forráshiányos
költségvetést nem lehet tervezni. Szerinte „falból” ezen összeget betervezték, mint
államháztartáson kívülről történő átvételt. Ki az a bolond cég, szervezet, hogy
ingyenesen az önkormányzat működéséhez ilyen összeget átadjon? Előfordul, hogy
államháztartáson kívülről gazdasági szervezet átad pénzeszközt, de azt valamilyen
meghatározott céllal, azaz annak a kiadási oldalon is meg kellene jelennie.
A felhalmozási bevételek között tárgyi eszköz, valamint vagyoni jog értékesítéséből
66.362 eFt saját bevételt terveznek. Konkrétan milyen eszközt és jogot terveznek
ilyen összegben értékesíteni? Szerinte e bevételek realizálása sem biztos. Ha ez így
van, és a bevétel nem folyik be, a költségvetés egyensúlya felborul. Vagyoni jog
értékesítése lehet például bérleti jog, üzemeltetői jog, használati jog. A vízművek a
megyében több helyen vásárol ilyen jogokat a víz és szennyvíz üzemeltetésére.
A költségvetési rendelet-tervezet az előző évtől 396.221 eFt fejlesztési
pénzmaradványt tervez be. A pénzmaradványt a zárszámadással egyidejűleg ez év
április 30-ig kell jóváhagyni. Törvényességi szempontból nem jelent-e gondot, hogy
az áprilisban jóváhagyandó pénzmaradványt már most februárban, a
költségvetésben tervezik. A pénzmaradvány jóváhagyása ugyanis külön jogi aktus.
Ez a kérdés elsősorban a jegyzőt illetné, hiszen a törvényességért a jegyző felelős.
Azt javasolja, hogy az ezzel kapcsolatban adott magyarázatot fogadja el, hiszen a
felvetése is egy jó szándékú, hogy nem jelent-e gondot.
Polgármester elmondja, tény és való, hogy az állami normatíva valami alapján azt
mondja, hogy 30 főt finanszíroz a központi költségvetés a polgármesteri hivatalban,
ez számszerűsítve 130 valahány millió forint Ez így igaz. Két olyan képviselő-testületi
ülésen vannak túl, amelyen elég szépen kiboncolták ezt a témát. Akkor is elmondta,
és most is bátra állítja, a polgármesteri hivatal nem tud működni 30 fős létszámmal,
működésképtelenné válna. Igaz hogy történt létszámleépítés, de a polgármesteri
hivatalban megmaradó feladatok ellátásához szabták a létszámot, ennyivel tud
működni, ennél kevesebbel nem tud működni, ha elhiszi valaki, ha nem, ezzel nem
tud mit kezdeni.
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A plusz létszám a finanszírozott és a ténylegesen maradó létszám között a
különbözet 16 fő. Ez nagyjából számítva 30 millió forint bért jelent járulékkal együtt.
Csupán aközött kellett választani, hogy a jelenlegi 135 millió forintos hiány vagy
annyi, vagy nem annyi, ez egy másik kérdés.
Faragják még 30 millió forinttal és akkor bezárhatják a „boltot”, mert nem fog
működni az önkormányzat, vagy mondják azt, hogy 100, vagy 135 a forráshiány,
teljesen mindegy. Ez a hivatalra vonatkozó válasza. Felhívja a képviselő úr figyelmét
arra, hogy a költségvetés most sincs egyensúlyban, mert forráshiányos. Arra
osztályvezető asszony megadja a választ, hogy miért az államháztartáson kívüli
sorba tette a bevételeket, de amit ezzel kapcsolatban el tud mondani, az a
következő. Január 30-án részt vettek jegyző úrral, osztályvezető asszonnyal
egyetemben azon az egyeztetésen, amelyet a Belügyminisztérium, a
Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár részvételével történt meg,
nevezetesen a 10 ezer fő feletti települések adósságrendezésével kapcsolatban.
Minden településsel külön-külön tárgyaltak a minisztérium, illetve a kincstár
megbízottjai osztályvezetői szinten. Természetesen mindent elmondtak, a
Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetői úgy ismerték
Edelényt, mint a tenyerüket, fel voltak készülve rendesen. Elmondták, igen,
tulajdonképpen az ország összes önkormányzatára ráhúztak egy kaptafát, amire
most már rájöttek, hogy nem működhet, csakhogy már késő van, mert túl vannak a
költségvetési törvény elfogadásán. Elmondta akkor, hogy részükről semmi gond,
akkor beírják, hogy 200 millió forintért fognak ingatlant értékesíteni és akkor nulla
lesz a költségvetési hiány. Azt mondták, értik, és igaza van, viszont azt javasolják,
hogy ne ilyen sort írjanak a költségvetésbe, - és majd itt lesz a kérdése, hogy miért
államháztartáson kívüli soron van – hanem államháztartásból átvett pénzeszközt
írjanak be a költségvetésbe. Nyílván ÖNHIKI-re, stb-re gondoltak az osztályvezetők
ezzel kapcsolatban.
Száz Attiláné osztályvezető elmondja, hogy valóban ezen a belügyminisztériumi
egyeztetésen kapták ezt a tanácsot, ugyanakkor átvett pénzként javasolták
megtervezni, hiszen központi támogatásként előre nem tervezhetik meg. Elhangzott
tegnap Egerben az egyik tájékoztatón is, ahol a Belügyminisztérium és az Emberi
Erőforrások Minisztériumából tartottak előadást, ismert a probléma, több
önkormányzatot érint, de okosabb tanácsot sajnos nem tudtak mondani. Ismertették
ugyanakkor, hogy ÖNHIKI címén igényelhet majd az önkormányzat előirányzatot a ki
nem mutatott hiányára, ha gondjai vannak, fizetési nehézségei lesznek. Van viszont
egy szerkezetátalakítási tartalék is, amiről bővebbet tegnap sem tudtak mondani.
Tehát várhatóan ezek azok a tartalékok, amik ezeknek az átszervezési
nehézségeknek a kiküszöbölésére igényelhető majd, de mivel ezt állami
támogatásként előre tervezni nem lehet, mert azt csak akkor lehet tervezni amikor
már jóváhagyták és megkapta az önkormányzat, ezért került az átvett
pénzeszközökbe ez megtervezésre. Képviselő úr által felvetett 66 millió forinttal
kapcsolatban szeretné jelezni, hogy ebből 20 millió forint az, ami a tárgyi eszköz
értékesítéséből terveztek bevételt. Megítélésük szerint ez teljesíthető és reális. A 46
millió forint pedig abból adódik, ami bizonyára ismert a képviselő-testület előtt és
korábban döntés született, hogy az István király útján és a Deák Ferenc utcán a víziközművek cseréjét az ÉRV vállalta a későbbiekben képződő üzemeltetési díjak
terhére.
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Mint ahogy az a beruházásokban a kiadásoknál is meg van tervezve, ennek a
pénzösszegnek bruttó módon kell szerepelni, tehát a bevételekben is megtervezték
ennek fedezetét. Képviselő úr mondta még, hogy ez a 135 millió forint a kiadási
oldalon miért nem jelentkezik. Ez nem jelentkezhet, hiszen ez pont a betervezett
kiadásoknak a fedezetét kell, hogy szolgálja, ezért került betervezésre a bevételek
között. A pénzmaradvánnyal kapcsolatosan pedig azt tudja mondani, hogy törvényi
előírás, már most meg kell tervezniük, hiszen ez egy belső pénzeszköz, ami a
következő évi költségvetési hiány mértékét csökkenti, tehát nem hogy nem kell,
kötelező megtervezni a pénzmaradvány összegét, ami természetesen a
zárszámadás során módosításra fog kerülni a tényleges számoknak megfelelően.
Polgármester : Osztályvezető asszony a pénzügyi befektetésből származó bevételt
külön nem említette, itt számoltak többek között azzal, miszerint a 2007. év őszén
kibocsátott 800 millió forint értékű kötvényük mögött a gázközmű-vagyon
értékesítéséből származó készpénz betét szerepel, amely közel 180 millió forint. Ez
ma is ott van letétben, ami természetesen kamatozik. Nyílván, ha bármilyen plusz
forrásuk van, azt mindig lekötik, hogy kamatbevételhez jussanak. A kötvényből is van
még pénz, ezt is lekötik.
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy a korábbi ülésen elhangzott az, hogy a Kft.
anyagi helyzete akár még az önkormányzat sorsát is befolyásolhatja, és elvileg azért
kellett akkor azt a napirendet tárgyalni. Elhangzott, hogy egyeztetés volt ügyvezető úr
és polgármester úr között, ezért megkérdezi, hogy mik lehetnek azok a lépések,
amelyek normalizálhatják a Kft. helyzetét, illetve mi lehet az irány ezzel
kapcsolatban.
Polgármester úgy gondolja, hogy erre a kérdésre már válaszolt az előbbiekben, de
újra elmondja, az a meglátása, hogy a Kft. helyzetét végérvényesen hosszú távon
csak és kizárólag az teheti rendbe, ha olyan forrásokat tudnak akár pályázatból, akár
egyéb, nem látható forrásból teremteni, biztosítani, amellyel a Kft-t megerősítik,
eszközállományát, járműparkját megerősítik, hogy tudjon indulni különböző
tendereken is. Személyes, belsőből fakadó dolog, hogy igen, akkor arra a képviselőtestületi ülésre hozott egy javaslatot a Kft-vel kapcsolatban. Akkor azt az időszakot
élték, amikor mindenki meg volt bolondulva, legalábbis a hivatalban, és ő azt kérte
minden egyes vezetői megbeszélésen jegyző úrtól, aljegyző asszonytól,
osztályvezető asszonytól és úrtól, hogy egyet kér, mert olyan kritikus a helyzet és
olyat ne kövessenek el, hogy egymásnak esnek, mert az csak káoszhoz fog vezetni.
Ebben a lelkiállapotban és helyzetben kétségbeesésében próbált minden egyes
lehetőséget megvizsgálni ahhoz, hogy hogyan tudnak a lehető legminimálisabb
hiánnyal kijönni ebből a helyzetből. Igen, a Kft-ben ott van egy olyan feladat,
amelyből a Kft-nek relatíve jelentős bevétele származik és talán azt el lehet mondani,
annyira nem nagy a kiadása, tehát ott van egy „luft” a tevékenységében, és akkor itt
a végleges válasz, a rendelet-tervezet szöveges részében utalás van rá, azt
eredményezi, hogy a Kft. ilyen módon működőképes marad.
Hozzá kell tennie saját dolgait a Kft-nek ebben az évben is, keményen meg kell
dolgozni azért, hogy a működőképessége megmaradjon, de ügyvezető úr is és ő is
lát esélyt ebben a formában arra, hogy nem fenyegeti az a veszély a Kft-t, hogy
felszámolás alá fog kerülni.
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Csabai Gyula képviselő ügyvezető úrtól kérdezi, hogy akkor ez így lesz? Ugyan így
látja a helyzetet, mint polgármester úr, mert az elhangzott, hogy ez nagyon nehéz és
összetett kérdés.
Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja,
hogy a múlt héten is egyeztettek polgármester úrral, és mint ahogy elmondta, még
nem tudják teljesen a végleges megoldást, de ami most előre látható, hogy a Kft-t
tovább kell működtetni, és meg kell találni azokat a forrásokat, mert egyik pillanatról a
másikra nem lehet ilyen változásokat csinálni. Polgármester úrnak elvitte a
működéshez szükséges költségeket, amit megpróbált teljesen minimalizálni. Ezeket
a költségeket csökkenteni már nem nagyon tudják, egy-egy olyan minimális
működési költség, amire szüksége van a Kft-nek, hogy ezt hogyan „varázsolják”
össze, ezen vannak még további megbeszélnivalók és feladatok, de egyenlőre ez
látszik. Ez a történet még nincs véglegesen lezárva, de az biztos, hogy a Kft-nek is
lépéseket kell tennie ez ügyben, hogy hogyan tudják tartani. Amiről szó volt, hogy
nem lehet mindent kivenni tőlük, azok most egyértelműen látszanak, és ebbe az
irányba próbálnak haladni.
Polgármester ehhez a témához zárómondatként csak annyit kíván megjegyezni,
hogy nem volt részéről elkapkodott az az előterjesztés, az egy jól átgondolt
előterjesztés volt.
Ezt követően felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
2013. évi költségvetési tervezettel kapcsolatos bizottsági véleményt.
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság véleményét ismertetve
elmondja, hogy az önkormányzat 213. évre tervezett költségvetésének bevételi és
kiadási főösszege 2.709.296 eFt. Mint látható, költségvetési hiány nincs betervezve,
erre a törvény az önkormányzatoknak 2013-tól már nem ad lehetőséget. Már hosszú
évek óta minden költségvetés tervezésekor azzal szembesülnek, hogy az
önkormányzatokat megillető állami támogatások csökkennek. Ebben az évben ez a
csökkenés drasztikus mértékű. Azáltal, hogy megszüntették az önkormányzatok
jövedelem-differenciálása címén nyújtott támogatást, illetve a gépjárműadó-bevétel
60%-a is elvonásra került, lehetetlen helyzetbe kerültek. A központi támogatási
rendszer az egyes önkormányzatok adóerő-képességét figyelmen kívül hagyja. A
feladatalapú támogatásoknál megfigyelhető, hogy az állam által támogatott feladatok
jelentős részénél a támogatás mértéke olyan minimális, hogy nem fedezi a
kötelezendően ellátandó feladatokhoz kapcsolódó rezsiköltségeket sem. A kiadások
csökkentése érdekében évek óta jelentős lépéseket tettek, most is létszámot, béreket
és tiszteletdíjat csökkentettek. Dologi kiadásokra csak a legminimálisabb összegeket
tervezték. A további csökkentések már az intézmények működőképességét
veszélyeztetnék. A bevételek növelése érdekében az adók és díjak növelése, az új
adófajták kivetése csak a lakosság eladósodottságát, és a behajthatatlan
követeléseket növelné. A betervezett 135.278.000 Ft átvett pénzeszköz teljesülése
érdekében igényelni kell a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatást. A nehéz pénzügyi helyzetben kiemelt feladat a működőképesség
megőrzése 2013. évben is. Ez minden költségvetési szervtől és minden dolgozótól
szigorú gazdálkodási fegyelmet, következetességet, fokozott figyelmet igényel.
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A költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban a bizottság 2 igen szavazattal 2
tartózkodás mellett nem foglalt állást.
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság a 2013. évi
költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban 1 igen, 1 tartózkodás mellett nem
foglalt állást, a Humánpolitikai Bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja.
Baricska Jánosné képviselő a 2013-as költségvetési rendelet-tervezet 8.
mellékletével kapcsolatban szeretné tájékoztatni Edelény lakosságát. Soha nem
látott mértékben kapott támogatást Edelény, de mivel minden testületi ülésen negatív
dolgokat kapott a jelenlegi kormány, ezért ebben a táblázatban foglaltakat szeretné
megosztani Edelény lakosságával, hogy tudják, az önkormányzatot, illetve Edelény
lakosait milyen mértékben támogatja a kormány. Ez a 8-as táblázat a beruházási
kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését tartalmazza, amelyben szerepel a
tájház bővítése, felújítása 28 millió forinttal, a belvárosi gyűjtő út korszerűsítése 146
millió forinttal, a Mátyás Óvoda fejlesztése 126 millió forinttal, a belváros fejlesztése
754 millió forinttal. Tehát mintegy egymilliárd forintnyi pénz érkezett Edelény
városába. Ehhez, ha még hozzáveszik a kastélyt, - amelyről valóban az előző
kormány döntött, de a mostani kormány fizeti ki ennek az összegét, - ha a kettőt
összeadják, talán nem is volt ilyen mértékű támogatás Edelény városának. Úgy
gondolja, egy kicsi jót is el kell mondaniuk.
Polgármester: Képviselő asszony helyesen mondta, hogy közel egymilliárd forintos
támogatásról van szó, mely az önkormányzatot érinti. Ő ezt a parlamentben is
elmondta 2011. decemberében. Edelény belváros fejlesztése, a tájház felújítása,
bővítése, a belvárosi gyűjtő út korszerűsítése, ezek a döntések mind az előző
kormány idején született döntések. Az egymilliárd forintból ez a három tétel 793 millió
forint. Természetesen az előző ciklusban és ezt követően kapott támogatásokat
köszönik, és várják a további támogatásokat. Ha valakiben az motoszkál, hogy
lehetne ez sokkal több is, ha nem ilyen lenne a polgármester, hogy nem tudja
befogni a száját adott esetben, nem is fogja befogni a száját, ezt most is megígéri,
teljesen mindegy, hogy ki lesz a miniszterelnök, és ki lesz kormányon.
Ezt követően szó szerint idéz Orbán Viktor miniszterelnök úr tegnapelőtt napirend
előtti felszólalásából, az Európai Unió 2014-2020 közötti költségvetése kapcsán
beszélt arról miniszterelnök úr, hogy miért is sikerült szerinte kiemelkedően jó
történelmi eredményt elérni: „Csak annak van becsülete, aki akár konfliktusok árán is
kiáll az érdekeiért. Korábban ugyanis sokan arra biztattak, hogy ne ugráljunk, ne
vitázzunk a nagyobbakkal, szépen húzzuk meg magunkat a szőnyeg alatt, különben
pórul járunk.” Ezt vetítsék le Edelényre és az edelényi polgármesterre.
Virág Tamás képviselő véleménye szerint azt el kell ismerni, hogy nagyon bonyolult
költségvetési időszak fog következni és ez a bonyolultság, nehézség és
kiszámíthatatlanság nem csak Edelény városra érvényes, hanem az ország számos
településére. A költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban az a véleménye, hogy
részletesen kimunkált, terjedelmes, az apparátus nagy munkát fektetett bele.
Ezért az elvégzett komoly munkáért meg kell dicsérni az apparátust. Képviselőként
igyekezett a rendelet-tervezetet áttanulmányozni, és véleményét két fő területre
koncentráltan elmondani.
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Az egyik a működési költségvetés, a másik a fejlesztés, felhalmozás ez évi
megalapozottsága. Ami a működési költségvetést érinti, a törvény előírásainak
megfelelően olyan tervet készítettek, amelyben a bevételek és kiadások főösszege
1,4 milliárd forint. A működési költségvetés nem tartalmaz forráshiányt, tehát a
jogszabályi követelményeknek ebből a szempontból megfelel.
Ugyanakkor az a véleménye, hogy az állami normatívák nagyon szűkösek, és ezért
kényszerült bele az önkormányzat, hogy a tényleges forráshiányt 135 millió forint
nem létező pénzeszköz átvétellel foltozza be. Az államháztartási törvény szerint a
képviselő-testület tagjai felelősek a biztonságos gazdálkodásért, ezért ezt olyan
jelentős bizonytalansági tényezőnek tartja, ami miatt a költségvetési rendelettervezetet nem tudja megszavazni. A működési költségvetés további kockázata, hogy
az állam által biztosított feladathoz kapcsolódó támogatások szűkösek. A
költségvetési rendelet-tervezetben 46 fő hivatali dolgozó személyi juttatása van
megtervezve, ezzel szemben az állam csak 30 főre biztosít támogatást.
Nyilvánvalóan ez a különbözet az év során feszültséget fog jelenteni a
pénzgazdálkodásban. Úgy gondolja, hogy a működési költségvetés bevételeinek
túltervezése mellett a kiadások is alul vannak tervezve. Ma már egyre több országos
szintű önkormányzati szakember mondja, hogy a feladatok átrendezésével
egyidejűleg az önkormányzatok ténylegesen kevesebb pénzeszközt kapnak.
A fentiekben elmondottak miatt a város 2013. évi működési költségvetését
bizonytalannak, kockázatosnak tartja, annak ellenére, hogy mintegy 49 millió forint
általános tartalék is betervezésre került.
Ami a fejlesztés, felhalmozás ez évi megalapozottságát érinti, hogy a
pénzmaradvánnyal együtt a 2013. évi előirányzat bevételi és kiadási oldalának
egyező főösszege 1,3 milliárd forint, csaknem annyi, mint a működési költségvetésé.
A fejlesztési források saját bevételei közül említették az eszközértékesítésből és a
vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek realizálásának
bizonytalanságát. Úgy véli, hogy a tervezett fejlesztések pénzügyi forrásai
elegendőek lesznek, figyelembe véve a 198 millió forint céltartalékot is. A 2013. évi
fejlesztési pénzgazdálkodást kedvezően befolyásolja, hogy a kötvények
visszavásárlására, illetve a hitel törlesztésére mindössze 46 millió forintot kell
fordítani a tőketörlesztés átütemezése miatt. Természetesen, javasolja, hogy a
beruházások műszaki megvalósításánál legyenek figyelmesek a pénzügyi
lehetőségekre.
Összességében az elmondottak alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a sok
bizonytalansági tényező miatt nem tudja megszavazni.
Baricska Jánosné képviselő polgármester úr által az előbbiekben elmondottakhoz
egy hasonlattal szeretne élni. Nem mindegy, hogy az autópályán a szemben lévő
forgalmat szidják, és mondják, hogy hülye, vagy pedig az autópályán közlekedek, és
a szabálytalanoknak segít, vagy megmondja, hogy mi a szabálytalanság, és mit
kellene kijavítani azáltal, hogy az sikerüljön, és jó mederben menjen. Nem mindegy,
hogy a szemben lévő fogalmat szidom, vagy a szabálytalanságot, vagy pedig a
hiányt ecsetelem.
Polgármester úgy érzi, hogy nem alkotott véleményt a kormányról, csak elmondta a
tényeket. A lakosság megalkotja a véleményét a kormányról.
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Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester elmondja, hogy nem pénzügyi szakember,
pénzügyi területen nem dolgozott, de ahogy a múlt testületi ülésen, most sem tudja
legyőzni hozzászólási ingerét. Már csak azért sem, mert Magyarország helyi
önkormányzatairól hozott törvény 111. §-ának (4) bekezdésében az önkormányzat
költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető. Ez azt jelenti, hogy az
önkormányzat költségvetésében a működési bevételeknek teljes egészében
fedezetet kell nyújtaniuk a működési kiadásokra. Az önkormányzat gazdálkodása
akkor biztonságos a törvény szerint, ha a költségvetési bevételek és kiadások közötti
összhang tartósan érvényesül.
Ahogy már többször elhangzott, a kiadások csökkentésére, a működőképesség
megőrzésére évek óta jelentős lépések történtek, intézményeket összevontak,
szétszedtek, átadták egyházi fenntartásba, létszámot, illetményt csökkentettek. Úgy
tűnik mindhiába, mert a 2013-as költségvetésükben hiányzó 135 millió forint
pótlására reális esélyt senki nem lát ebben a testületben, mert amikor polgármester
úr is, jegyző úr is, az önkormányzat is kérte, hogy tegyenek le javaslatot arra, hogy
csökkentsék a kiadásaikat, növeljék a bevételeiket, senki használható ötlettel nem
állt elő. Józan paraszti ésszel kérdezhető, hova gondol a kormány, hova gondol
bármikor is egy közgazdasági egyetemet végzett, külföldi egyetemeken kiváló
diplomával rendelkező szakember, hogy ezt a képtelenséget, őrültséget, amit
egyszerű háziasszony sem merne meglépni és dobálhatják egymás szemére azt,
hogy a hiányból hová tesznek, államháztartás, önkormányzat, hivatal, képviselők,
beosztottak. Kinek a felelőssége ez az egész? Az ő felelősségük igen, mert itt áll a
törvényben, és mit tehetnek? Tehetnek-e valamit? Persze széthúzhatnak, essenek
egymásnak, mert közeledik a választás, majd a politikai érdekeknek megfelelően
mindenki elmondja majd a maga véleményét, de ettől még nem lesz kifizetve semmi.
Ettől még Edelény nem lesz város. Virág Tamás képviselő úr, amikor azt mondta,
hogy a Pénzügyi Osztály akkora munkát végzett az osztályvezető asszonnyal együtt,
amellett, hogy mindenféle központi utasítás, módosítás naponta változik, másnap
újra kell dolgozni. Ha csak egy sor megváltozik ebben a költségvetési táblázatban, az
egészet újra át kell dolgozni, amiben mennyi túlóra, túlmunka van. Most azt mondják,
nem fogják elfogadni, persze, mert nagyvonalúak vagyunk. Kivel tolnak ki? Az
önkormányzatnak azzal a csoportjával, aki leges legtöbb idejét tölti ezzel az
egésszel. Előbbre fognak jutni? Lesz 10 fillérrel több? Elnézést kér, nem a
forgalommal szembe mennek, hanem próbálják megszerezni azt, amire szükség van.
Hogy lehet ilyet mondani, hogy a „forgalommal szembe” megy egy képviselő-testület.
Nézzenek szét, bármelyik irányból is jönnek be Edelénybe, hogy hogyan néz ki.
Köszönik szépen, a kastély gyönyörű lett, Edelény központja, és gyönyörű lesz
minden, a bank majd elintézi, hogy a kiadási, bevételi oldal nullázva lesz, ki lesz
egyensúlyozva. Csak éppen megint itt maradnak munka nélkül, mert tudják, hogy az
önkormányzat gazdaságilag olyan halmozottan hátrányos helyzetű térségben
fekszik, hogy utána hogyan lesz tovább? Ahelyett, hogy cégeket hoznának ide,
munkalehetőséget, könyöradományon éljenek az edelényiek a közmunkából. Azt is
nagyon köszönik, mert az is óriási segítség. Szembe mennek a forgalommal,
különösen Edelény polgármestere? Eddig nem tudta, mert nem járatos a politikában,
elkészül a testületi jegyzőkönyv, elküldik a Kormányhivatalba, és kiderült, hogy ezt
csak jogilag nézik át. Egyszer nem jött ide senki, hogy megkérdezzék, miért
panaszkodnak a képviselők Edelényben, és hogyan látják, hogyan lehetne
megoldani a problémákat, mert egyedül a nullából nem lehet problémát megoldani.
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Egyszer jönnének el, és kérdeznék meg polgármester úrtól, hogyan látja, mi az, ami
segítene a városon. Az, hogy költözzenek el innen, rebbenjenek szét?
Szét lehet rebbenni és szét lehet húzni, és lehet megint a Pénzügyi Osztályra megint
egy óriási munkát rádobni a semmiért.
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
elmondja, hogy bizottságuk a költségvetési rendelet-tervezetet 1 igennel és 1
tartózkodás mellett nem támogatta, melyről szeretne néhány gondolatot mondani,
bár itt az előzetes kérdésekben talán kisejlik, hogy miért is. Ahogy polgármester úr is
mondta, a Kft. sorsa nagymértékben befolyásolja az önkormányzat költségvetését.
Ez az előző képviselő-testületi ülésen hangzott el. Megígérte, hogy az anyag még a
költségvetési rendelet tárgyalása előtt visszakerül. Ezzel szemben azt tapasztalja,
hogy egyeztetések vannak, de konkrétumok egyenlőre nincsenek. Ő továbbra is
tartja magát ahhoz, hogy a korábbi előterjesztés kidolgozatlan volt, hiszen sem a Kft.
további sorsával, sem a dolgozók sorsával nem foglalkozott az akkori előterjesztés,
és ügyvezető úr is elmondta, hogy vele senki nem egyeztetett. Ennek kapcsán kérné,
hogy az elkövetkezendő időszakban előkészítettebb anyagokat kapjanak
polgármester úrtól, hiszen, mint ahogy akkor is jelezte, az ilyen előterjesztéseket nem
igazán tudja támogatni. A költségvetési rendelet-tervezetet ennek ellenére elfogadja,
látta azt a munkát az eltelt időszakban, amit az intézményvezetők, a polgármesteri
hivatal dolgozói végeztek az intézményvezetők komoly szakmai egyeztetésével, és
azt kell mondani, lemondások vannak még amögött is, hogy 193 millió forintos
hiánnyal tervezik ezt a költségvetést. Bízik benne, hogy ezt látják mások is, hogy
Edelény város önkormányzati intézményei, a vezetők „megfeszülnek” annak
érdekében, hogy ez a költségvetés tartható legyen, és Edelény Város
Önkormányzata megkaphatja a megfelelő kormányzati segítséget, amely a nyugodt
működést biztosítja. Azt gondolja, ha ennek az ellenkezője történik, egyértelmű jele
annak, hogy Edelényről az ország vezetése lemondott. Ugyanakkor polgármester úr
további gesztust gyakorolhatna, hogy ha megválna politikai tanácsadójától, hiszen
azt gondolja, hogy az ő béréből nagy valószínűséggel több, effektíve munkát is
végző embert lehetne foglalkoztatni.
Baricska Jánosné képviselő alpolgármester asszonyhoz szólt, szerinte elfelejtette,
hogy a polgármester országgyűlési képviselő, aki ráadásul a költségvetési bizottság
tagja. Megnézte, hogy polgármester úr részt vett-e a költségvetési bizottság
munkájában, amely bizottság novemberben tízszer ülésezett és egyszer volt jelent,
decemberben ötször ülésezett és nem volt jelen. Azt gondolja, hogy amivel nem ért
egyet, azokat a dolgokat ott a költségvetési vitákban el lehetne mondani. Egy
városnak mindig szerencse, hogy ha a polgármester egyben országgyűlési képviselő
is, és ráadásul a költségvetési bizottságban van, ahol mindent elmondhat.
Antal Pál képviselő a következő mondatra szeretné képviselőtársai figyelmét
felhívni, mely az anyagban olvasható: „A költségvetési rendelet el nem fogadása az
önkormányzatot megillető nettó finanszírozás felfüggesztését vonja maga után.” Az,
hogy ez a mondat mit jelent, mindenki sejtheti.
Virág Tamás képviselő elmondja, hogy alpolgármester asszony hozzászólását
hallgatva az jutott eszébe, hogy most ők itt pénzről beszélnek, felelősségről, és mint
képviselői egyéni felelősségről. Szerette volna, hogy ha jobban kifejti, hogy
mennyiben áll összefüggésben a jelenlegi költségvetési tervezet tárgyalásával, mert
az elmondottakból nem tudta kihámozni.
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Mindenki felel, hogy hogyan fog szavazni, mert ha valami gond van, akkor gond van.
Ha most rossz döntést hoznak, megszavazzák úgy a költségvetést, hogy az nem
érdemleges, nem jó és szabálytalanul történt, nem tudják biztosítani a városnak a
működését, akkor azért egyénileg, képviselőként felelősséggel tartoznak.
Most egyénileg elmondják a véleményüket, pénzről beszélnek és felelősségről, ez
így helyes. Nem hiszi, hogy helyes arra buzdítani, hogy közösen lépjenek fel,
fogjanak össze, hogy ha ennek a költségvetésnek vannak bizonytalansági pontjai.
Vártás József jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a költségvetési rendelet-tervezet
előkészítése során betartottak minden olyan előírást, amelyet a jogszabály számukra
rögzít, tehát az egyeztetési eljárásoktól kezdve az intézményvezetőkkel tartott
személyes tárgyalásokat több körben, a könyvvizsgálói jelentéstől kezdve a
bizottsági véleményeken keresztül minden olyan eljárásjogi dolgot, amely ahhoz kell,
hogy a költségvetési rendelet érvényes legyen és a kihirdetést követően hatályba is
léphessen. Ezt azért fontos elmondani, hogy eljárásjogi szempontból ezzel a
költségvetéssel semmilyen jogi probléma nincs, több körben tárgyalta a testület az
előkészítést, melynek során mindenkitől javaslat volt kérve a határozati javaslatban
is.
Polgármester azért tartotta fontosnak, hogy jegyző úrnak szót adjon, mert Virág
Tamás képviselő úr használta azt a kifejezést, hogy szabálytalanok lesznek, ha
elfogadják ezt a költségvetést. Nem lesznek szabálytalanok. Képviselő úr az egyéni
felelősséget boncolgatta, feszegetette, éppen ezért arra kéri a képviselő-testületet,
hogy név szerint szavazzanak a költségvetési-tervezet elfogadásáról. Az egyéni
felelősséget igazán ez fogja alátámasztani. Antal Pál a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnöke megelőzte abban, amit elmondott nagyon helyesen, amit szeretne
megismételni, és félreértés ne essék, nem nyomásgyakorlás, és ő is szeretné
hangsúlyozni, hogy abban az esetben, ha nem lesz fogadva a költségvetés, - melyről
kétsége sincs, hogy nem kerül elfogadásra – akkor gyakorlatilag február 16-tól nincs
állami finanszírozás az önkormányzat részére egészen addig, amíg nincs elfogadott
költségvetés. Ha valami, akkor ez igazi képviselői felelősség az összes
következményével együtt.
Az előző üléseken is kitekintett Edelényből más önkormányzatok felé is, példaként
hozta fel Szerencset, Sajószentpétert. Információik alapján Sajószentpéter
ugyanolyan nagyságrendű város, mint Edelény az intézményhálózatot tekintve,
amely település 230 millió forintos hiánnyal tudta megtervezni a költségvetését.
Nyílván, hogy azt a 230 millió forintot hogyan, milyen módon tüntetik el, hogy nulla
legyen, az az ő dolguk. Nem hiszi, hogy túl sok önkormányzatnál történtek meg azok
a lépések, amelyekkel mindenki azt bizonyította, hogy tényleg komolyan veszik a
nehéz gazdasági helyzetet, és komolyan veszik a felelősséget, a munkájukat. Nem
hiszi, hogy sok önkormányzatnál elő fordult, hogy pl. a képviselő-testület a saját
tiszteletdíját csökkentette volna, vagy a polgármester lemondott volna illetménye 10
%-áról, hogy a polgármesteri hivatalban bércsökkentést hajtottak volna végre. Azt
gondolja ez példanélküli és csak zárójelben teszi hozzá, hogy példaértékű lehet a
hozzáállás, az edelényi emberek és képviselő-testület hozzáállása. Egy dolgot kíván
még megjegyezni Virág Tamás képviselő úr által elmondottakkal kapcsolatban, hogy
írt egy levelet minden képviselőnek még a kezdet kezdetén, és kérte, hogy építő
javaslatokkal támogassák a hivatal apparátusát a költségvetés elkészítésével
kapcsolatban.
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Két ülésen tárgyalták, illetve vesézték ki a költségvetést megalapozó döntéseket. A
legutóbbi ülésen, amikor ezzel foglalkoztak, a határozati javaslatban volt egy
kipontozott rész, amelyben képviselői javaslatokat kértek, de semmit nem kaptak,
csak és kizárólag kritikát kaptak és semmiféle építő javaslatot senkitől.
Kritizálni sokkal könnyebb, mint azzal előállni, hogy itt van egy olyan javaslat, amely
új gondolkodásmódot jelent és megoldja ezt a megoldhatatlan problémát, amellyel
szembe kell nézni a költségvetés elkészítésénél. Alpolgármester asszony
hozzászólására annyit kíván reagálni, hogy az önkormányzat helyzete nem
reménytelen, csak kicsit kilátástalan per pillanat, és majd meglátják, hogyan lesz.
Felvetődött a munkáltatói jogkörben adott béreltérítések kérdése. Csabai Gyula
képviselő úr előző hozzászólásában elismerte, és Virág Tamás képviselő úr is
elismerte, hogy rendkívül komoly munkát végzett a hivatal szakapparátusa.
Nem csak ebben az időszakban, hanem szinte egész évben megfeszített munka
folyik a hivatalban, nagyon sok munkatársuk szinte minden nap túlórázik, túlórát
viszont a köztiszviselőknek elszámolni nem lehet. Tehát vannak olyan köztiszviselőik,
akiknél a munkáltatói eltérítés a hihetetlen túlmunkának az elismerését jelenti többek
között. Nem tartozik szorosan ide, de el kell mondani, hogy néhány nappal ezelőtt
szembesülni kellett egy újabb negatív, és nem csak az edelényi önkormányzatot
sujtó intézkedéssel, ami a Start közmunkaprogramot illeti. Beadták a pályázatot, a
személyes egyeztetésen minden rendben volt a pályázattal és megkapták az
ígéretet, hogy száz valahány közmunkást tudnak foglalkoztatni ebben az évben. A
pályázatot három témában adták be: járda- és útépítésre, illetve felúljításra,
mezőgazdasági utak felújítására, valamint mezőgazdasági termelés elindítására. Az
első kettőt nem csak nekik, mindenhol lehúzta a Belügyminisztérium, nincs járda-, út
építése, felújítása, sem mezőgazdasági utak felújítása. Égen-földön hektáronként 4
főt, összességében 20 főt fognak tudni foglalkoztatni a Start közmunka-programban
ebben az évben. Az emberek éhen fognak halni. Nem tudja, hogy lesz-e valami, de
ez tragikus lesz, ha így marad. Csabai Gyula képviselő úr hozzászólásával
kapcsolatban két dolgot szeretne érinteni. Jobban előkészített előterjesztéseket kér.
Nyílván előfordulhatnak olyan dolgok, amelyet elég szépen részletezett, de érti
képviselő úr szándékát, hogy újra és újra előhozta a Kft-s előterjesztést. Gondoljon
vissza képviselő úr, rengeteg képviselő-testületi ülést tartottak az elmúlt hónapokban,
és némi túlzással kell megállapítani, hogy gyakorlatilag minden előterjesztés vita
nélkül, egyöntetű igen szavazat elfogadásával ér véget. Nem gondolja, hogy ettől
jobban előkészített anyagokat tudnának a képviselő-testület elé terjeszteni, amit úgy
gondol ez is bizonyítja. Másik megjegyzése, megtehetné, hogy előhúzna néhány
olyan dolgot, amellyel tudná bizonyítani, hogy bizonyos kérdésekben képviselő úr is
és más képviselők is bizony nem mindig az önkormányzat érdekei mentén szólalnak
fel, vagy nyomnak meg bizonyos gombot, hanem abban bizony jó adag egyéni érdek
is van. Egy áttételes példát mond erre, amely tavaly tavaszi történet, ez a
kazincbarcikai uszoda ügye. Emlékezzenek vissza mi történt akkor. Tudomása
szerint szeptember 1-je óta a kazincbarcikai kórháznak ugyanaz az igazgatója, aki az
edelényi kórháznak, aki annak idején mindent megtett, és a képviselő-testület tagjai
közül többen majd meg feszültek, hogy vegye át az edelényi kórház a kazincbarcikai
uszoda üzemeltetését. Miért nem vette át a kazincbarcikai uszoda üzemeltetését a
kazincbarcikai kórház? Ez csak egy áttételes bizonyítéka annak, hogy itt bizony
néha-néha egyéb érdekek társulnak egy-egy képviselő gombnyomásához.
Szumma szummárum, a törvény a polgármesternek biztosítja azt, hogy un.
tanácsadót alkalmazzon. Ezzel a jogával ő élt, él és élni fog, és senkinek nem engedi
meg, hogy ebbe beleszóljon, teljesen mindegy, hogy milyen indíttatása van. El fogja
mondani négyszemközt ennek az indíttatását képviselő úrnak.
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A vita le van zárva, ezzel kapcsolatban most nem ad szót képviselő úrnak. Úgy
gondolja, hogy mindenkinek, mindent engedett elmondani, de a vitát lezárta.
Ezt követően szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a költségvetési rendelettervezet elfogadásáról név szerint szavazzon a képviselő-testületet.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – határozathozatal nélkül – elfogadta.
Polgármester felkéri jegyző urat a névszerinti szavazás lebonyolítására, majd ezt
követően felteszi a kérdést, hogy ki az, aki Edelény Város Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadja.
Vártás József jegyző ABC sorrendben olvassa fel a képviselők nevét az alábbiak
szerint:
Antal Pál képviselő igennel
Baricska Jánosné képviselő tartózkodott
Csabai Gyula képviselő igennel
Korbély Györgyi Katalin képviselő igennel
Lázár István képviselő tartózkodott
Magyar Árpádné képviselő igennel
Molnár Oszkár polgármester igennel
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester igennel
Sztankóné Sándor Ibolyan igennel
Vattay Béla alpolgármester igennel
Virág Tamás képviselő nemmel szavazott.
Polgármester a névszerinti szavazás eredményeként megállapítja, hogy a rendelettervezetet a képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadta.
A képviselő-testület a fenti szavazás eredményeként megalkotta alábbi rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b)
pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.2 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,
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Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.2.1, és 2.13. pontjaiban
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.1.2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Közbeszerzési Bizottság, és
az Edelény Város Önkormányzata által megbízott könyvvizsgáló véleményének
kikérésével,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei, és kiadásai
1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
2 709 296

eFt költségvetési bevétellel

2 663 420

eFt költségvetési kiadással

45 876

eFt finanszírozási kiadással

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4.
melléklet részletezi.
2. A költségvetés részletezése
2. § (1) Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám
előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként,
a 5. melléklet, 6. melléklet, és a 7. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(3) A céltartalék célonkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 10. melléklet
tartalmazza.
(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
szükséges adatokat a 11. melléklet és 12. melléklet tartalmazzák.
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(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 13.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat által folyósított ellátásokra fordítható előirányzatokat a 14.
melléklet szerint, az önkormányzati hivatal által folyósítottakat a 15. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(8) Közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti bontásban a 16.
melléklet tartalmazza.
(9) Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat
felhasználási ütemtervet a 17. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak
támogatását, ezen belül egyes jövedelempótló támogatások várható
kiegészítését a Képviselő-testület a 18. sz. melléklet alapján fogadja el.
(11) Önkormányzat hitelállományának lejárat szerinti bemutatását tájékoztató
jelleggel a 19. melléklet tartalmazza.
(12) Önkormányzat több éves kihatással járó előirányzatait a 20. melléklet
tartalmazza.
(13) Az önkormányzat önként vállalt feladatainak költségnemenkénti és
forrásonkénti megoszlását a 21. melléklet mutatja be.
(14) Az önkormányzat a kiadások között 40.000 E Ft általános, és 206 731 eFt
céltartalékot állapít meg.
(15) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves
szinten maximum 2000 eFt erejéig a polgármesterre ruházza át. A tartalék
felhasználásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen a
képviselő-testületet tájékoztatja.
(16) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a
képviselő-testület magának tartja fenn.
(17) Az önkormányzat 2013. évi új adósságot keletkeztető fejlesztési célokat
nem határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai, és az előirányzatok módosítása
3.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek
növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.
(4) Amennyiben
a
költségvetési
szerv
30
napon
túli,
elismert
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának
10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem
tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél
önkormányzati biztost jelöl ki.
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(5) A költségvetési szerv vezetője a 22. mellékletben foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa
elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta
a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az
önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) A működési egyensúly megteremtése érdekében a Képviselő-testület
elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra, központosított
támogatásokra a hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve határidőben
nyújtsa be.
4. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben
módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A
polgármester
a
saját
hatáskörben
végrehajtott
módosításokról,
átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat
végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának
növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok
jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési
szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla
ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a
személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől
elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a
féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatás benyújtásával, a költségvetési
koncepció elfogadásával egyidejűleg, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi
önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a
munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező
önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat
túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
4. A gazdálkodás szabályai és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
5.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
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(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló
személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb
közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a
munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan
működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára
ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az
önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról,
munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az
biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
költségvetésében
részére
megállapított
előirányzatok
takarékos
felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban
rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás
vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi
szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori
intézményvezetőt terheli.
(6) A hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezeti.
6.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények
esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről
és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. A feladat
ellátására megbízási szerződést köt.
5. Záró rendelkezések
7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése
szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013. február 13.
napján.
Vártás József
jegyző
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1. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
BEVÉTELEK
Cím
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.6.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.2.
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.
10.2.6.

Bevételi jogcímek
I. Önkorm.
I. Önkormányzat működési bevételei
256 932
I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei
150 700
Helyi adók
120 000
Gépjárműadó
20 400
Pótlékok, birságok bevételei
2 900
Talajterhelési díj
5 000
Egyéb sajátos bevételek
2 400
I/2. Intézményi működési bevételek
106 232
Egyéb sajűt működési bevétel
70 299
Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések
34 033
Működési célú hozam, és kamatbevételek
1 900
II. közhatalmi bevételek
3 640
III. Támogatások, kiegészítések
754 731
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
172 017
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladat támog.
165 806
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
193 446
Hozzájárulás a pézbeli szociális ellátáshoz
76 768
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
38 913
Idősek, átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok tám.
95 892
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
11 889
IV.Támogatásértékű bevételek
844 646
Működési célú támogatásértékű bevételek
21 627
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
2 600
Támogatásértékű működési bevétel
19 027
EU-s támogatás
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
823 019
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
EU-s támogatás
813 654
Egyéb felhalmozási célú támogatás
9 365
V.Felhalmozási célú bevételek
92 867
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
20 000
Pénzügyi befektetésből származó bevétel
26 505
Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása
46 362
Felhalmozási ÁFA visszatérülés
VI. Átvett pénzeszközök
135 278
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
135 278
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
VII. Maradvány felhasználás
396 221
Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele
Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele
396 221
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2 484 315
VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
0
Működési célú pénzügyi műveletek
0
Előző évi működési célú pénzmaradványból hiány csökkentése
Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Hitelek felvétele
Egyéb működési célú finanszírozási bevétel
Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek
0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból hiány csökkentése
Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyujtott kölcsön visszatérülése
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2 484 315
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2/1 oldal
ezer Ft-ban
II. Polgárm. III-IV.
Hivatal
intézm.
710
172 401
0
0

710
710

172 401
171 701
700

0

0

0
0

51 870
50 349
23 223
27 126

0

1 521
1 521

0

0

0

0

0

0

710
0
0

224 271
0
0

0

0

710

224 271

Összesen
430 043
150 700
120 000
20 400
2 900
5 000
2 400
279 343
242 710
34 733
1 900
3 640
754 731
172 017
165 806
193 446
76 768
38 913
95 892
11 889
896 516
71 976
25 823
19 027
27 126
0
824 540
0
815 175
9 365
92 867
20 000
26 505
46 362
0
135 278
135 278
0
396 221
0
396 221
2 709 296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 709 296

2/2 oldal

Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
KIADÁS OK
Cím
11.

Kiadási jogcímek
I. Működési költségvetés kiadásai

11.1.

Személyi juttatások

11.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó

11.3.

Dologi kiadások

11.4.

Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata

11.5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft-ban
Önkormányzat Önkorm. Hivatal Intézmények

Összesen

244 998

447 233

661 843

20 011

129 127

325 560

474 698

5 272

32 484

87 860

125 616

177 264

50 135

248 323

475 722

7 633

1 354 074

7 633

11.6. Egyéb működési célú kiadások

34 818

235 487

25 068

235 487

100

100

0

270 305

11.6.1

Önkormányzat által folyósított ellátások

11.6.2.

Működési célú pénzmaradvány átadás

0

11.6.3.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

11.6.4
12.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

12.1.

Beruházási kiadások

12.2.

Felujítások

12.3.

Lakástámogatás

12.4. Egyéb felhalmozási kiadások

260 555

9 750
1 060 494

9 750
0

1 060 494

2 121

1 062 615

2 121

1 062 615
0
0

0

0

0

0

12.4.1.

Felhalmozási célú maradvány átadás

0

12.4.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

0

12.4.3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

12.4.4.

Pénzügyi befektetések kiadásai

13.

III. Tartalékok

13.1.

Általános tartalék

13.2.

Céltartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

14.

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

14.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

0
246 731

0

0

246 731

40 000

40 000

206 731

206 731

1 552 223

447 233

663 964

2 663 420

45 876

0

0

45 876

0

0

0

0

14.1.1.

Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása

0

14.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

0

14.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

14.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

14.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0

14.1.6.

Egyéb

14.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
14.2.1.

Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása

14.2.2.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

14.2.4.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

14.2.5.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN
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0
45 876

0

0

45 876

42 932

42 932

2 944

2 944

0
0
0
1 598 099

447 233

663 964

2 709 296

2 melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési mérlege
ezer Ft-ban
Bevétel
Bevételi jogcímek
A. Működési bevételek összesen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

I. Önkormányzat működési bevételei
I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei
I/2. Intézményi működési bevételek
II. közhatalmi bevételek
III. Támogatások, kiegészítések
IV.Támogatásértékű bevételek
VI. Átvett pénzeszközök

B.
5.
6.
7.
8.

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen
III. Támogatások, kiegészítések
IV.Támogatásértékű bevételek
V.Felhalmozási célú bevételek
VI. Átvett pénzeszközök

C.

Kölcsönök összesen
Kapott kölcsön
Kölcsön visszatérülése

D. Maradvány felhasználás összesen
9.1. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele
9.2. Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10. VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
10.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
10.2. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei
10.3. Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek bevételei
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
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Kiadás
Előirányzat

Kiadási jogcímek

1 395 668 A.
430 043 11.1.
150 700 11.2.
279 343 11.3.
3 640 11.4.
754 731 11.5.
71 976 11.6.
135 278
917 407 B.
12.
824 540 12.1.
92 867 12.2.
12.3.
12.4.
0 C.

Előirányzat

Működési költségvetés kiadásai összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

1 354 074
474 698
125 616
475 722
7 633
100
270 305

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
Beruházási kiadások
Felujítások
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási kiadások

1 062 615
1 062 615
1 062 615

Kölcsönök összesen
Kölcsönök nyújtása
Kölcsönök törlesztése

396 221

D. III. Tartalékok
13.1. Általános tartalék
396 221 13.2. Céltartalék

2 709 296 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0 E.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
14.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
14.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
2 709 296 KIADÁSOK MINÖSSZESEN

0

246 731
40 000
206 731
2 663 420
45 876
45 876
2 709 296

3. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
ezer Ft-ban
BEVÉTEL
Bevételi jogcímek
Költségvetési bevételek összesen
Önkormányzatok működési bevételei
Közhatalmi bevételek
Támogatások, kiegészítések
Támogatásértékű bevételek
EU támogatás
Működési célú pénzeszköz átvétel
Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
Előző évi működési célú pénzmaradványból hiány csökkentése
Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Hitelek felvétele
Egyéb működési célú finanszírozási bevétel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2013. évi előirányzat
1 395 668
430 043
3 640
754 731
71 976
135 278

KIADÁS
Kiadási jogcímek
Költségvetési kiadások összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési kiadások
Tartalékok

0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
Likviditási hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Egyéb
1 395 668 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2013. évi előirányzat
Kiadási jogcímek
Bevételi jogcímek
1.
Költségvetési bevételek összesen
1 313 628 Költségvetési kiadások összesen
2.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
20 000 Beruházási kiadások
3.
Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása
26 362 Felujítások
4.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
46 505 Lakástámogatás
5.
Központi költségvetési támogatás
Egyéb felhalmozási kiadások
6.
EU támogatás
815 175 Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata
7.
Támogatásértékű bevételek
9 365 Tartalékok
8.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
9.
Fejlesztési ÁFA visszatérülése
10. Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele
396 221
11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
12. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból hiány csökkentése
Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása
13. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14. Rövid lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
16. Kapott kölcsön, nyujtott kölcsön visszatérülése
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
17. Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 313 628 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
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2013. évi előirányzat
1 395 668
474 698
125 616
475 722
100
270 305
49 227
0

1 395 668

2013. évi előirányzat
1 267 752
1 062 615

7 633
197 504

45 876
42 932
2 944

1 313 628

5. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

BEVÉTELEK

Cím
3.
3.1.
3.2.
3.3.
6.

Bevételi jogcímek
I/2. Intézményi működési bevételek
Egyéb sajűt működési bevétel

ezer Ft-ban
III.1.
Művelődési
Központ,
Könyvtár,
Múzeum

II. Önkorm.
Hivatal

6.1. Működési célú támogatásértékű bevételek
6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Intézményi
kiadások
összesen

57 212

57 212

115 189

173 111

56 512

56 512

115 189

172 411

700

700

700

0

0

0

28 647

0

0

28 647

23 223

51 870

0

27 126

0

0

27 126

23 223

50 349

0

23 223

23 223

0
27 126
0

6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2. EU-s támogatás
6.2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás
V.Felhalmozási célú bevételek
7.

0

IV. Szociális
Szolgáltató
Központ

710

6.1.2. Támogatásértékű működési bevétel
6.1.3. EU-s támogatás
6.2.

0

III. Művelődési
Központ,
Könyvtár,
Múzeum
összesen

710

Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések
Működési célú hozam, és kamatbevételek
IV.Támogatásértékű bevételek

III.2. Edelényi
Mátyás
III.3. Edelényi
Óvoda és
Nefelejcs
Bölcsőde
Óvoda

1 521

0

27 126
0

0

1 521

1 521

27 126
0

0

1 521

1 521

0
0

0

0

0

1 521

0

0

0
0

0

7.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

7.2.

Pénzügyi befektetésből származó bevétel

0

0

7.3.

Üzemeltetésből származó bevétel

0

0

8.

VI. Átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

9.

VII. Maradvány felhasználás

0

0

0

0

0

9.1.

Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele

0

9.2.

Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele

0

0

0
0
0

7.

Intézmény költségvetési bevételei összesen
Önkormányzati támogatás

710
446 523

85 859
150 333

0
95 393

0
64 260

85 859
309 986

138 412
129 707

224 981
886 216

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

447 233

236 192

95 393

64 260

395 845

268 119

1 111 197

6.
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Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi költségvetésének mérlege

2/2 oldal

KIADÁSOK

Cím

Kiadási jogcímek

ezer Ft-ban
III.1.
Művelődési
Központ,
Könyvtár,
Múzeum

II. Polgárm.
Hivatal

III.2. Edelényi
III.3. Edelényi
Mátyás
Óvoda és
Nefelejcs
Bölcsőde
Óvoda

III. Művelődési
Központ,
Könyvtár,
Múzeum
összesen

IV. Szociális
Szolgáltató
Központ

Intézményi
kiadások
összesen

I. Működési költségvetés kiadásai

447 233

234 571

95 393

64 260

394 224

267 619

1.1.

Személyi juttatások

129 127

80 973

63 219

43 704

187 896

137 664

454 687

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó

32 484

21 872

17 019

11 713

50 604

37 256

120 344

50 135

131 726

15 155

8 843

155 724

92 599

298 458

0

100

100

0

0

235 487

1.

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

235 487

1.5.1 Önkormányzat által folyósított ellátások
1.5.2. Működési célú pénzmaradvány átadás

235 487

0

0

0

0

1.5.3. Működési célú támogatásértékű kiadás
1.5.4 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

2.1.

Beruházási kiadások

2.2.

Felujítások

2.4.

Egyéb felhalmozási kiadások

235 487

0

0

0

0

0
0

1 621

0

0

1 621

0

1 621

500

2 121

1 621

500

2 121

0

0

0
0

0

0

0

1 109 076

0

0

2.4.1. Felhalmozási célú maradvány átadás
2.4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

0

2.4.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.4.4. Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

4.
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KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0
447 233

236 192

95 393

64 260

395 845

0
268 119

1 111 197

6. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek

Cím
1.

I. Működési költségvetés kiadásai

Polgárm.
Hivatal

Kistérségi
hivatal

Állom.-ba
nem
tartozók

0

0

Pénzügyi
szolg.kiad

127

420

Száml.
szellemi
tevék.

Adók, díjak

1 549

2 651

13 773

121 855

7 272

129 127

1.2. Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó

30 603

1 881

32 484

1.3. Dologi kiadások

40 768

4 620

447 233

1.5. Egyéb működési célú kiadások

235 487

0

1.5.1 Önkormányzat által folyósított ellátások

235 487

127

420

1 549

2 651

50 135

0

0

0

0

235 487

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0
0

0

0

235 487

1.5.2. Működési célú pénzmaradvány átadás

0

1.5.3. Működési célú támogatásértékű kiadás

0

1.5.4 Működési célú pénzeszköz átad.államh.kívülre

0

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1. Beruházási kiadások

0
0

2.2. Felujítások
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.1. Felhalmozási célú maradvány átadás

0
0

2.4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

0

2.4.3. Felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.kívülre

0

2.4.4. Pénzügyi befektetések kiadásai
4.
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Kiadás
összesen

428 713

1.1. Személyi juttatások

0

Közfoglalk Vásárolt
oztatás
közszolg.

Tovább
száml.
szolg.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0
428 713

13 773

0

0

0

127

420

1 549

2 651

447 233

7. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv
Polgármesteri Hivatal
Kistérségi Hivatal
Önkormányzat
Szociális Szolgáltató Központ
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Nefelejcs Óvoda
Összesen

Engedélyezett
létszám
fő
46
3
2
76
51
30
21
229

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Kistérségi Hivatal
Szociális Szolgáltató Központ
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Borsodi Általános Iskola összesen
Borsodi Általános Iskola
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Nefelejcs Óvoda
Összesen
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Engedélyezett létszám (fő)
4 órás
6 órás
8 órás
2

0

0

0

0

2

0

8. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
Beruházási feladat
Önkormányzat
1.
Tájház bővítése, felujítása
2.
Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése
3.
Mátyás Óvoda fejlesztése
4.
Belváros fejlesztése
5.
Járási Hivatal elhelyezése
6.
Borsodi úti tulajdonrész megvásárlása
7.
Ingatlan megvásárlása
8.
István k.65 pályázat engedélyezési költségeire
Szociális Szolgáltató Központ
1.
Hűtőkamra
Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum
1.
Városi Tv-hez eszközvásárlás
2.
TÁMOP pályázatból eszközbeszerzés
Beruházási kiadások összesen

ezer Ft-ban
előirányzat
28 684
146 258
126 306
754 218
1 100
1 778
2 000
150
500

100
1 521
1 062 615

9. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék összegének célonkénti részletezése
Megnevezés
1.
Államkötvény 2007-2010.évi
2.
Kötvénykibocsátás maradványa
3.
Turisztikai attrakció pályázat önereje
4.
Családsegítő bővítéséhez pályázati önerő
5.
Egyes szoc.ellátások támogatás maradványa
Összesen

ezer Ft-ban
Előirányzat
150 120
41 666
850
4 868
9 227
206 731

10. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
Megnevezés
1.
EVSE támogatás
2.
Bódvavölgyi Tömegsport támogatás
3.
Orvosi ügyelet támogatása
4.
Bursa támogatás
Összesen
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ezer Ft-ban
Előirányzat
800
3 000
5 390
560
9 750

11. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről
ezer Ft-ban
Sorszám

Bevételi jogcímek

2013. évi előirányzat

1.

Helyi adók

120 000

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

26 505

3.

Díjak, pótlékok, birságok

10 300

4.

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

66 362

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
223 167

Saját bevételek összesen

12. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei
ezer Ft-ban
Sorszám

Megnevezés

1.

Beruházás a 21.századi iskolába (célhitel)

2.

Művelődési Ház rekonstrukciós hitel

3.

Kibocsátott kötvény

2013. évi előirányzat
2 180
764
42 932

4.
5.
Összes kötelezettség
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45 876

13. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

2/1
ezer Ft-ban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen
EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen
EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány)
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen
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Borsodi Tájház felujítása ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023
2013. előtti
2013. utáni
kifizetés és
tervezett
forrása
kifizetés
2013.
-492
11 305
43 899

17 375

43 407

28 680

472
2 679
40 256

528
5 042
504
22 606
28 680

43 407

0

Összesen
10 813
0
61 274
0
0
72 087

0

1 000
7 721
40 760
22 606
72 087

Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése ÉMOP-3.1.2/D 2-2010-0003
2013. előtti
2013. utáni
kifizetés és
tervezett
forrása
kifizetés
2013.
Összesen
-27 251
34 452
7 201
0
29 309
107 504
136 813
0
0
2 058
141 956
0
144 014

2 058

2 058

7 013
134 207
736
141 956

0

0
9 071
134 207
736
144 014

Nefelejcs Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017
2013. előtti
2013. utáni
kifizetés és
tervezett
forrása
kifizetés
2013.
Összesen
12 940
-7 602
5 338
0
93 281
7 602
100 883
0
0
106 221
0
0
106 221

2 114
4 819
99 288
106 221

0

0

2 114
4 819
99 288
0
106 221

2/2
EU-s projekt neve, azonosítója:
Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány)
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen
EU-s projekt neve, azonosítója:
Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen

Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő
fejlesztése
ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003
kifizetés és
tervezett
2013.
Összesen
25 555
76 912
102 467
0
19 474
561 173
580 647
0
0
45 029
638 085
0
683 114

45 029

50 384
587 701

45 029

638 085

Az edelény Mátyás Óvoda fejlesztése
kifizetés és

Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

Források összesen
Kiadás összesen
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126 306

ÉMOP-4.3.1/A-11-201-0003
kifizetés
Összesen
6 316
0
120 000
0
0
0
126 316

2 477
4 420
116 853
2 556
126 306

2 477
4 430
116 853
2 556
126 316

2013
10

6 306
120 000

10

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

EU-s projekt neve, azonosítója:

0

0
95 413
587 701
0
683 114

10

10

0

Interaktív könyvtárral a jövőért
kifizetés és

2013

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084
kifizetés
Összesen
0
0
289
38 582
0
0
289
38 582

9 646

28 647

9 646

28 647

2 507
6 253

7 560
19 565

886
9 646

1 521
28 646

290

10 357
25 818
0
2 407
38 582

206 371
206 371

963 674
963 673

289
290

1 170 334
1 170 334

290

14. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által folyósított ellátások
Ellátási forma megnevezése
Átmeneti segély Szt.45.§.

ezer Ft-ban
Ellátás összesen
11 400

Temetési segély Szt.46.§.

960

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§

6 808

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

19 168

Természetben nyujtott lakásfenntartási támogatás Szt.47.§(1)bek.)b pont
Természetben nyujtott rendszeres szociális segély Szt.47.§(1)bek.a) pont
Adósságkez.szolg.keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása
Szt.55/a §(3)bek.
Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c)pont

4 000

Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont
Köztemetés Szt.48.§

500

Közgyógyellátás Szt.49.§
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények
Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek.

1 400

Étkezés Szt.62.§.
Házi segítségnyujtás Szt.63.§.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C.§ (4) bek.
Természetben nyujtott szociális ellátások összesen
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

5 900
25 068

15. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások
Ellátási forma megnevezése
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37.§(1bek.b,-d)pont
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásSzt.35.§(1) bek.
Rendszeres szociális segély egészségkár.sz.rész.Szt. 37/.§.(1)bek.a)pont
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1) bek
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása
(Gyvt.20/A.§)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
pótléka (Gyvt.20/B.§)
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen
Ápolási díjat terhelő járulék
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások
összesen
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Ellátás összesen
19 639
177 840
18 468
336
16 800
1 854

550
235 487
200
235 687

16. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő
elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN

77

ezer Ft-ban
Közvetett támogatás
tervezett összege

100

100

100

17. melléklet a 7/2013. (.II.13.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzata
2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)
ezer Ft-ban
Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

Bevételek
Önkorm.működ.bevételei

35 837

35 837

35 837

35 837

35 837

35 837

35 837

35 837

35 837

35 837

35 837

35 836

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

307

3 640

Támogatások, kiegészítések

37 736

105 662

52 831

60 378

60 378

60 378

60 378

60 378

60 378

60 378

60 378

75 478

754 731

Támogatásértékű bevételek

13 528

5 926

113 430

5 926

23 301

5 926

5 926

5 926

5 926

5 926

125 926

578 849

896 516

32 567

47 800

92 867

0

135 278

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási célú bevételek

12 500

Átvett pénzeszközök

135 278
8 884

430 043

Maradvány felhesználása

25 144

92 421

10 104

32 416

227 252

396 221

Költségvet.bev.összesen

112 548

147 728

294 822

112 548

152 235

114 944

111 328

237 722

102 444

102 444

255 011

965 522

2 709 296

112 548

147 728

294 822

112 548

152 235

114 944

111 328

237 722

102 444

102 444

255 011

965 522

2 709 296

112 254

112 254

112 254

112 254

112 254

112 254

112 254

112 254

112 254

112 254

Finanszírozási célú bevételek
Bevételek összesen

0

Kiadások
Működési költségvetés kiadásai
Felhalmozási költségv.kiad.
Tartalékok
Költségvetési kiadás összesen
Finanszírozási célú kiadások
Kiadás összesen

112 254

119 280

1 354 074

28 678

126 306

761 373

1 062 615

38 754

11 303

6 306

190 368

246 731

244 866

1 071 021

2 663 420

497

45 876

1 071 518

2 709 296

112 254

297 266
33 030

294

112 254

330 296

112 548

294
112 548

112 254

146 258
112 254

152 235

112 254

112 254

112 254

112 254

1 676

88

152 235

113 930

112 254

9 909

88

112 342

112 254

122 163

112 342

244 866

Bevétel összesen

112 548

147 728

294 822

112 548

152 235

114 944

111 328

237 722

102 444

102 444

255 011

965 522

2 709 296

Kiadás összesen

112 548

112 254

330 296

112 548

152 235

113 930

112 342

112 254

122 163

112 342

244 866

1 071 518

2 709 296

Havi előirányzat eltérés

0

35 474

-35 474

0

0

1 014

-1 014

125 468

-19 719

-9 898

10 145

-105 996

0

Halmozott előirányzat elt.

0

35 474

0

0

0

1 014

0

125 468

105 749

95 851

105 996

0

0
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18. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató tábla
az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
Forintban
tv-re hivatkozás

I.

1

megnevezés

ellátott

fajlagos

összesen

Helyi önkormányzatok általános működ.és ágazati felad.tám.
a)

Önkormányzati hivatal működ.támogatása

b)

Település üzemeltetéshez. kapcs. feladat
ba) Züldterület gazd.kapcs.feladatok(hektár alapján)

29,56

4 580 000

135 384 800

492

22 261

10 943 508

0

bb) Közvilágítás fenntart. tám.(2011.évi 18648 eFt)

20 834 345

bc) köztemető fenntartással kapcs.felad.(min100eFt) 43Ft/m2
bd) Közutak fenntartásának támog.(út hossza alapján Ft/km)
c

Besz.össz.(a 2011.évi iparűzési adóalap0,5%-a)6796513eFt

d)

Egyéb kötelező önkorm.felad.tám.

1 810 859
84

105 100

10 429

2 700

8 868 338
-33 982 565
28 158 300
172 017 585

II

Egyes köznevelési feladatok tám.
1.

Óvodapedagógusok és közv.segítők bértámog.
a)

óvodai nevelésben részesülő gyermekek

b)

óvodapedagógusok és közv.segítők keresete

85 904 000

óvodaped.segítők támogatása
2.

óvodaműködtetési támogatás

3.

Ingyenes és kedvezményes gyemek étkeztetés
a)

Bölcsődében és fogy.nappali int.elhely.gyerm.

b)

Óvodai, iskolai étkeztetzés támog.

4.

26 112 000
352

54 000

19 008 000

2

102 000

204 000

339

102 000

34 578 000

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazt.tám.

III

Tel.önkorm.szociális és gyermekjóléti felad.ellátása
1.

Létalapként ny.támogatás

2.

Hozzájár.a pénzbeni szoc.ellátáshoz

3.

egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása
a)

76 767 674

szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.
ab) 70000 lakos alatt T=L/5000*3950000
családsegítés

14 069

395

5 557 255

társ.kiegészités családsegítés

14 069

300

4 220 700

gyermekjóléti szolgálat

12 430

395

4 909 850

társ.kiegészítés gyermekjóléti szolg.

12 430

300

3 729 000

155

55 360

8 580 800

21

145 000

3 958 500

5

109000

545 000

15

494 100

7 411 500

600

0

c)

Szociális étkezés

d)

Házi segítségnyujtás

f)

Időskoruak nappali intézményi ellát.

j

Gyermekek napközbeni ellátása

4.

ja)

Bölcsödei ellátás

jc)

Társult feladatellátás támogatása

0

Idős, hajléktalan személyek részére ny.szakosított ellátás
a)

Kötelezően foglalkozt.szakmai dolg.bértám.

b)

Intézmény üzemeltetési támogatás

IV

85 999 320
9 893 000

Tel.önkormányzatok kulturális felad.támog.
1.

Könyvtári, közművelődési feladatok
d)

Tel.önkormányzatok támogatása
Támogatás összesen
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10429

1140

11 889 060
561 285 244

19. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban
ezer Ft-ban
Sorszám
1.
Működési célú

2.

Felhalmozási célú
- Beruházás a 21.századi iskolába célhitel
- Művelődési Ház felujításhoz célhitel
- Kötvénykibocsátás
Összesen
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Hitel jellege

Felvétel éve

2003
2006
2007

Lejárat éve

2013
2025
2027

2013.

Hitelállomány január 1-jén
2014.
2015.

2016.

2 180
4 588
327 340

4 235
284 408

3 882
264 590

3 529
244 772

334 108

288 643

268 472

248 301

20. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla
Több éves kihatással járó döntésekről

Megnevezés
Hitel törlesztés
Kötvénybeváltás kiadásai
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
……. pénzügyi lízingből eredő köt.
……. pénzügyi lízingből eredő köt.

Összesen

2013. év
2 944
42 932

2014. év
353
19 818

2015. év
353
19 818

45 876

20 171

20 171

ezer Ft-ban
2016. év
2017-2027. év
353
3 881
19 818
224 954

20 171

228 835

21. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató tábla
az önkormányzat önként vállalt feladatairól

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése
Bevételek
Saját bevétel
Központi hozzájárulás
Önkormányzati támogatás
Bevétel összesen
kiadások
Személyi juttatás
Járulékok
Dologi kiadás
Beruházás
Kiadás összesen
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Idősek
bentlakásos
ellátása

Városi
Televízió

Panzió

Rakacai Üdülő

97 132
95 892
1 901
194 925

890

1 016

190

4 384
5 274

2 409
3 425

740
930

97 722
26 175
70 528
500
194 925

3 093
835
1 246
100
5 274

936
250
2 239

455
125
350

3 425

930

Összesen
99 228
95 892
9 434
204 554

102 206
27 385
74 363
600
204 554

22. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

……………………………………….

Költségvetési szerv számlaszáma:

……………………………………….

Éves eredeti előirányzat:

………….

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

…………… Ft
30 nap
alatti
állomány

sorszám Tartozásállomány megnevezése
1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.
5.

TB alapokkal szembeni tartozás
Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik
felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30-60 nap
közötti
állomány

ezer Ft

60 napon
túli
állomány

Átütemezett Összesen

Edelény, 2012. …………………….hó ………nap

………………………………..
költségvetési szerv vezetője

10./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 46./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.
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bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag (Magyar Árpádné a
szavazásnál nem volt jelen) elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2013.(II.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról
Edelény Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény Város Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról szóló előterjesztést és a következő döntést
hozza:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3)
bekezdése alapján - a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot
keletkeztető
ügyleteiből
eredő
fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegét a határozat mellékletét képező táblázatban
bemutatottak szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal, illetve 2013. december 31.
Felelős: polgármester
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1. melléklet a ….. /2013.(II.13) határozathoz
KIMUTATÁS
a saját bevételekről, és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
ezer Ft
saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettség összegei
2013.
2014.
2015.
2016-2027.

MEGNEVEZÉS

Sorszám

1

2

3

4

5

Helyi adók

1

120 000

120 000

120 000

1 440 000

1 800 000

Osztalék, koncessziós díjak

2

26 505

Díjak, pótlékok, bírságok

3

10 300

11 000

11 000

132 000

164 300

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

4

66 362

25 000

10 000

50 000

151 362

Részvények, részesedések értékesítése

5

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó
bevételek

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

6

7

26 505

Saját bevételek (01+… .+07)

8

223 167

156 000

141 000

1 622 000

2 142 167

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

9

111 584

78 000

70 500

811 000

1 071 084

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési
kötelezettség (11+…..+17)

10

45 876

20 171

20 171

249 006

335 224

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

2 944

353

353

4 234

7 884

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

42 932

19 818

19 818

244 772

327 340

0

0

0

0

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(19+…..+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

45 876

20 171

20 171

249 006

335 224

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-26)

27

65 708

57 829

50 329

561 994

735 860
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11./ Napirendi pont tárgya:
Óvodákba történő beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 47./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2013.(II.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Óvodákba történő beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az óvodákba történő beiratkozás időpontjának
meghatározásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsődébe, valamint az Edelényi
Nefelejcs Óvodába történő óvodai beiratkozás időpontjaként a
2013. április 1-30. napja közötti időszakot határozza meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal,
polgármester

2. Képviselő-testület elrendeli 2013. február 28. napjától 2013.
április 30. napjáig az alábbi közleménynek a Városi Televízió
Képújságában, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve
az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde, valamint az Edelényi
Nefelejcs Óvoda hirdetőtábláján való közzétételét:
„Közlemény
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsődébe, valamint az Edelényi
Nefelejcs Óvodába történő óvodai beiratkozás időpontja:
2013. április 1-30.
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. §
(2) alapján az óvodai beiratkozással kapcsolatosan az óvoda
döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen
a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától
számított tizenöt napon belül – a gyermek érdekében eljárást
indíthat.”
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester, intézményvezetők

12./ Napirendi pont tárgya:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére a
TIOP 3.3.1A-12/2
kódszámú akadálymentesítésről szóló pályázathoz tulajdonosi hozzájárulásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 48./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2013.(II.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére a TIOP
3.3.1A-12/2 kódszámú akadálymentesítésről szóló pályázathoz
tulajdonosi hozzájárulásról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére a TIOP 3.3.1A12/2 kódszámú akadálymentesítésről szóló pályázathoz tulajdonosi
hozzájárulásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi
hozzájárulását adja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
részére az Edelény, Borsodi út 26. számú alatti ingatlanra
vonatkozóan a TIOP 3.3.1A-12/2 kódszámú pályázathoz.
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat és a pályázat
kapcsán keletkező dokumentumok aláírására.
Határidő: 2013.02.15.
Felelős: polgármester
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13./ Napirendi pont tárgya:
Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola részére KEOP-20124.10.0/A kódszámú pályázathoz tulajdonosi hozzájárulásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 49./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2013.(II.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola
részére KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázathoz tulajdonosi
hozzájárulásról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola
részére KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázathoz tulajdonosi
hozzájárulásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi
hozzájárulását adja a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és
Szakképző Iskola részére az Edelény belterület 1193/4 hrsz,
természetben a 3780 Edelény, Borsodi út 34. szám alatt található
ingatlanra vonatkozón az intézmény által benyújtandó KEOP2012-4.10.0/A kódszámú pályázathoz.
2./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat és a pályázat
kapcsán keletkező dokumentumok aláírására.
Határidő: 2013.02.15.
Felelős: polgármester
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14./ Napirendi pont tárgya:
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény részére KEOP-2012-4.10.0/B kódszámú pályázathoz tulajdonosi
hozzájárulásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 50./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2013.(II.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény részére KEOP-2012-4.10.0/B
kódszámú pályázathoz tulajdonosi hozzájárulásról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény részére KEOP-2012-4.10.0/B kódszámú
pályázathoz tulajdonosi hozzájárulásról szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi
hozzájárulását adja a Szent Miklós Görögkatolikus Általános
Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére
az Edelény, belterület 1193/4 hrsz-ú, természetben a 3780
Edelény, Borsodi u. 36/b. számú ingatlanra vonatkozóan a KEOP2012-4.10.0/B kódszámú pályázathoz.
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat és a pályázat
kapcsán keletkező dokumentumok aláírására.
Határidő: 2013.02.15.
Felelős: polgármester
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15./ Napirendi pont tárgya:
Bizottságok 2013. évi munkatervének ismertetéséről
Előadók: bizottságok elnökei
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnökei ismertették a bizottságok
2012. évi munkatervét, melyet a bizottságok jóváhagytak, valamennyi munkaterv a
képviselő-testület munkatervére épül.
Polgármester napirend után arról tájékoztatta a képviselő-testületet és a város
lakosságát, hogy a múlt héten pénteken találkozott Demeter Ervin kormánymegbízott
úrral, melyen jegyző úr is részt vett. Ezen az egyeztetésen javaslattal élt
kormánymegbízott úr felé. Tekintettel arra, hogy 2013. január 1-jétől a közigazgatás
egy óriási átalakuláson ment át, amely keretében többek között létre jöttek a járási
hivatalok és mivel Edelényben a kormányhoz tartozó hivatalok: járási hivatal,
földhivatal, ÁNTSz, állatorvosok, tankerületi igazgatóság szerte szétszórva vannak a
városban. Ez az állapot nem csak átmeneti a hivatal várható felújítása miatt, hanem
végleges szétszórtságot jelent. Ezért azt kérte kormánymegbízott úrtól, hogy a
javaslatot tolmácsolja a magyar kormány részére. Mivel megvan a nyertes pályázat a
belvárosi funkcióbővítésre, amelynek részét képezi a polgármesteri hivatal felújítása
is, ezért azt javasolta a kormánymegbízott úrnak, hogy amennyiben megvásárolnák
a hivatal épületét, - amiről természetesen kell majd egy képviselő-testületi döntés –
akkor szándéka szerint szeretné bevonni a Magyar Államot konzorciumi partnerként
a funkcióbővítő pályázat megvalósításába. Nevezetesen a polgármesteri hivatalt egy
az egyben átadnák, azt már ők kezelnék a pályázaton belül, mint konzorciumi
partner, amiben az összes kormányhivatal, tehát maga a törzshivatal, a járási hivatal,
a földhivatal, az ÁNTSz, a tankerületi igazgatóság, az állategészségügyisek, tehát
mindenki beférne a felújított épületbe. A polgármesteri hivatal pedig abból a pénzből
felújítaná a földhivatal épületét és oda költözne át a polgármesteri hivatal. Azt
gondolja, hogy ez a javaslat a maga részéről mindenképpen jó és segítő szándék.
Még annyit elmondott a kormánymegbízott úrnak, hogy természetesen az árakkal túl
sokat nem tudnak várni, mert kezdenek kicsúszni az időből és ki kell írni a
közbeszerzési pályázatokat.
Ezzel is szerette volna jelezni, hogy ha olykor-olykor szembe is megy a forgalommal,
nem nagyon szokott megsérülni senki sem, hacsak nem úgy veszik a dolgot.
Polgármester bejelenti, hogy vagyoni ügyet érintő napirend tárgyalására kerül sor,
ezért az SZMSZ 12. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület zárt ülést tart.
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.
Molnár Oszkár
polgármester
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jegyző

