Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat
A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam
be.
A Polgármesteri Hivatalban folyó főbb tevékenységekről az alábbiakban tájékoztatom a
Képviselő-testületet.
A beszámolási időszakban 26 fő köztisztviselő és 2 fő munkatörvénykönyve alá tartozó
hivatalsegéd dolgozott a Polgármesteri Hivatalban. A beszámolási időszakban a Munkaügyi
Központ által támogatott 1 fő 4 órás rehabilitációs (csökkent munkaképességű) dolgozó –
jelenleg már nem támogatott -, illetve 1-3 fő közhasznú-közcélú munkás is segítette
munkánkat.

Az iktatott ügyiratok alakulása:
év
gyűjtőszámon
főszámon
2011. évben
3470
11203
2012. április 30.
1901
1202
Az átszervezéssel érintett Városgondnokság irattárának selejtezése megtörtént.

A településen a lakónépesség az alábbiak szerint alakult.
Lakosság száma / fő
2008.

6097

2009.
2010.
2011.
2012.

6003
5929
5940
5955

Új közterületek
kialakítása
2
(Tóközép és
Csavargyári utca)
-

Új házszámok
kialakítása
6

6
6
1
3

A településen a lakónépesség száma 2010. évtől kismértékű növekedést mutat.
A népesség nyilvántartás adatainak karbantartása kartonos nyilvántartáson és a Helyi Vizuál
Regiszter számítógépes rendszerén belül kerül feldolgozásra heti frissítéssel.
2010-től ASZA rendszeren keresztül, helyben kerülnek felvitelre Alsózsolca Városban az
újonnan létesített lakcímek és házszámok. Az elmúlt évben a lakcím változások száma 331.
A 2011. évben lezajló népszámlálás végrehajtásában részt vettünk.
Továbbra is a legnagyobb ügyirat és ügyfél forgalmat az igazgatási csoport látja el 7 fővel,
minden ügyintéző több munkakört lát el azzal, hogy távollét esetén egymás helyettesítését is
el kell hogy végezzék.

Az egyes szociális alapon járó ellátási formák:

A jegyző hatáskörében:
2011. évben az aktív korúak ellátásában részesülők száma az előző évhez képest arányaiban
nem változott. Az éves átlagban bérpótló juttatásban, majd 2011. szeptember 1. napjától
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 256 fő volt. 2011. év januárjától
Önkormányzatunk Képviselőtestülete törvényi felhatalmazás alapján helyi rendeletében
részletesen szabályozta az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit. A Képviselőtestület tagjaival együtt több alkalommal végeztünk bejárást. A helyi rendelet előírását az
ellátottak betartották, vagy a hiányosságok pótlásának eleget tettek, emiatt ellátás
megszüntetésre nem került.

2011. évben
bérpótló juttatás és
foglalkoztatást
helyettesítő
támogatás
2012. április 30-ig
foglalkoztatást
helyettesítő
támogatás

2011
2012. április 30-ig

Támogatásban részesülők
átlagos száma

Kifizetett támogatás e Ft/ év

256

80.857

350

29.799

Rendszeres szociális segély
támogatásban részesülők
átlagos havi létszáma
38
35

Kifizetett támogatás e Ft/ év

11.708
3.612

Különösen sok feladattal járt az aktív korúak ellátásában részesülő személyek
közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatása. Minden foglalkoztatást végző önkormányzati
intézmény jelentős szerepet vállalt a segélyesek munkavilágába való visszavezetésébe.
Nagyon sok adminisztratív terhet jelentett ez Hivatalunk részére, mert a közfoglalkoztatás 2
havonta 60-100 fő leszámoltatását, illetve felvételét jelentette. A közfoglalkoztatásra történő
felvételeket minden esetben pályázatok elkészítése előzte meg.
Az aktív korúak ellátásában részesülő személyek közfoglalkoztatása - a 8 fő betegsége miatt
munkára nem alkalmas személy kivételével - teljes egészében megoldott volt, így 2012. évi
felülvizsgálatkor az ellátásban részesülő személyek eleget tettek a 30 nap munkaviszonyban
töltött törvényi előírásnak. Nagy terhet jelentett Önkormányzatunk részére a
közfoglalkoztatási munkaviszonyban állók heti bérkifizetései.

2011.
2012. április 30-ig
Közgyógyellátás:

Közfoglalkoztatásban
részesülők létszáma
400
20

Kifizetett munkabér
E Ft-ban
58.187
3.486

2011.
2012.április 30-ig

Közgyógyellátásra
jogosultak száma
(alanyi és normatív)
172 fő
84 fő

méltányossági alapon megállapított
létszám
önkormányzati
támogatás mértéke

8 fő
1 fő

240.000
24.000

Időskorúak járadéka

2011.
2012. április 30-ig

Támogatásban részesülők száma
2 fő
2 fő

Támogatás ezer forintban
807 Ft
256.Ft

Súlyosan fogyatékos és fokozottan súlyosan fogyatékos személyek ápolásáért kifizetett
támogatás:
Támogatásban részesülők száma
27 fő
27 fő

2011.
2012.április 30-ig

Támogatás forintban
10.081.Ft
3.652.Ft

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Az egy évre megállapított gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján az érintett
gyermekek ingyenes étkeztetésre, illetve ingyenes tankönyvellátásra jogosultak.
Gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultak száma
944 fő
959 fő

2011.december 31-én
2012.április 30-ig

Fentieken túl, évente 1-1 alkalommal augusztusban és november hónapban a jogosultak
részére pénzbeli kifizetést végzünk, felvállalva az iskolák által jelzett hiányzó iskolai
felszerelések beszerzéséhez a fedezet támogatásból való biztosítását.
Egyszeri támogatásban részesülők
száma
962 fő

Támogatás ezer forintban

2011.
2012.április 30-ig
Óvodáztatási támogatás

11.159 Ft
-

Évente két alkalommal június és december hónapokban kerül kifizetésre az arra jogosultak
részére.

2011.
2012.április 30-ig

Támogatásban részesülők száma
59
-

Támogatás ezer forintban
680 Ft
-

Hatósági Bizonyítvány- Egészségügyi Szolgáltatásra való jogosultság:

Év
2011. évben
2012. április 30-ig

darab
47
32

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
A
súlyos
mozgáskorlátozott
személyek
közlekedési
kedvezményeiről
szóló
164/1995.(XII.27.) Kormányrendelet 2011.07.02. napjával hatályát vesztette. Helyébe, a
súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.)
Kormányrendelet lépett.
A közlekedési támogatás 2012. évben vehető már csak igénybe.

2011.
2012.I-V hó

Közlekedési támogatásban
részesülők száma
110
76

Támogatás
ezer forintban
1.074
714

Személygépkocsi szerzési támogatás és átalakítási támogatás iránti kérelmeket nem a
Polgármesteri Hivatalban, hanem a lakóhely szerint illetékes szociális és gyámhivatalhoz kell
közvetlenül benyújtani.
Az új rendelet értelmében 2011. évben a gépkocsi szerzési támogatásra való jogosultság
megállapítására hozott határozatokat vissza kellett vonni és tájékoztattuk az ügyfeleket a
jogszabályban előírt változásokról.

Normatív lakásfenntartási támogatás
A képviselő-testület döntése alapján természetben nyújtott ellátásként kell a fizetendő
szemétszállítási díjat megállapítani. Ez a döntés nagyban segítette munkánkat, ezzel jóval
kevesebb az adósok által behajtandó díjelmaradás. E támogatás megállapítása esetén
vizsgáljuk a kérelmező lakhatási körülményeire előírt feltételek meglétét.
Sok esetben a kérelmezők köre egybeesik az aktívkorúak ellátásban részesülő személyek
körével. 2012. január 1-től polgármesteri hatáskörből átkerült jegyzői hatáskörbe.

2011.
2012. 04. 30. ig

Támogatásban
részesülők átlagos havi
létszáma
318
320

A polgármester hatáskörében:
Köztemetés

Támogatás
ezer forintban
19.241
7.349

Köztemetések száma
2011
2012. 04.30-ig

Köztemetés költsége
ezer Ft-ban
388
188

3
1

Időskorúak karácsonyi támogatása
2011. évben már nem volt lehetőség az időskorúak támogatására.
A humánpolitikai és jóléti bizottság hatáskörében:
Temetési segély

2011.
2012.04.30-ig

Támogatásban részesülők
létszáma
29
11

Támogatás
ezer forintban
435
165

Felnőtt átmeneti segély
A segélyt benyújtók száma évről-évre nő, nehéz helyzetben van a bizottság, hogy a kevés
pénzből mindig kiválassza az arra rászoruló és azt megérdemlő kérelmezőt.

2011.
2012. április 30-ig

Támogatásban részesülők száma
106 fő
21 fő

Támogatás ezer forintban
416
69

Önkormányzati rendeletben meghatározott ápolási díj:

2011.
2012.

Támogatásban részesülők száma
1 fő
-

Támogatás forintban
240
-

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2011.
2012. április 30-ig

Támogatásban részesülők száma
75 fő
14 fő

Támogatás ezer forintban
337 Ft
63 Ft

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében megítélt támogatások:

2011.
2012.04.30-ig
Szabálysértés:

Támogatásban részesülők
átlagos havi létszáma
13 fő
- fő

Önkormányzati támogatás
forintban
4.000,- Ft/fő/hó
-

Az előző évhez képest csökkent a szabálysértési ügyek és elkövetések száma, mivel a 2010.
év augusztusában életbelépett törvényi változás következtében a tulajdon elleni, valamint a
magánlaksértések bírósági hatáskörbe kerültek, de 2012. évben már a csökkenés nem
tapasztalható.

2011.
2012. április 15-ig

iktatott ügyek száma
376 db
185 db

kiszabott pénzbírság
925.000 Ft
folyamatban

Évek óta fennálló tendenciaként megállapítható – ami különösen 2012. évre is jellemző -,
hogy a legtöbb a tankötelezettségi szabálysértések száma volt. Minden megelőző
intézkedésünk ellenére sem csökkent ezen szabálysértések száma.
2011. évben a 250 órát meghaladó hiányzások miatt büntetőeljárás nem indult egy szülő ellen
sem, mivel az általános iskolai oktatás alól hiányzó tanulók igazolatlan óraszáma ezt a
mértéket nem haladta meg, azonban 2012. első negyedévében 2 szülő ellen kezdeményeztünk
kiskorú veszélyeztetése miatt büntetőeljárást.
A beszámolási időszakban jellemzőek voltak még az önkormányzati rendeletben
meghatározott szabálysértések (így pl. köztisztasági szabályok megsértése, közterületen
történő szeszesital fogyasztás tilalmának megszegése, valamint nőtt a guberálás elkövetése
miatti feljelentések száma), valamint az állatbetegség elleni védekezés elmulasztása miatt
indult szabálysértések.
Tárgyévben, a meg nem fizetett szabálysértések vonatkozásában 81 esetben kezdeményeztük
a bírság börtönbüntetésre történő átváltoztatását.

Továbbra is jelentős többletmunkát jelent a szabálysértések vonatkozásában, a 2010. évben
bevezetésre került Központi Szabálysértési Nyilvántartás (KSZNY) vezetése, mely magába
foglalja a szabálysértések elkövetőinek, tényállásainak, a szabálysértési ügyek teljes
folyamatának adatrögzítését.

2012. április 15-ig 185 db szabálysértési feljelentés érkezett, (melyből:
- behajtás alatt, elintézetlen, még nem jogerős határozat:
155 db
- elintézett, végrehajtott :
30 db
2011. évi áthúzódó hátrálékosok:
2010. évi áthúzódó hátrálékosok:
Összes áthúzódó hátrálékosok 2010-2011. évekről:

116 db
78 db
194 db

Jellemző az elkövetők magatartására, hogy önként nem tesznek eleget fizetési
kötelezettségüknek. Felszólítások, adóügyi eljárások, valamint börtönbüntetésre való
átváltoztatások keretében történik meg a pénzbírságok befizetése, nagyon sok adminisztrációs
munka eredményeképpen.
Anyakönyvezési feladatok vonatkozásában változás nem történt az előző évhez képest. Az
anyakönyvek utólagos bejegyzésének teljesítése folyamatos.

2011.
2012. április 30-ig

Születési
anyakönyvezés
1
-

Házassági
anyakönyvezés
12
2

Halotti
anyakönyvezés
24
9

Birtokvédelemmel kapcsolatos eljárást 2011. évben 2 esetben kezdeményeztek, egy esetben a
kezdeményező személy a döntéssel nem értett egyet, így bírósághoz fordult jogorvoslatért,
melynek eredményéről nincs információnk.
Önkormányzatunk közigazgatási területén 2011. december 31-ével 59 kiskereskedelmi és 3
nagy-kereskedelmi működési engedéllyel rendelkező üzlet működik, 11 esetben jött létre új
kereskedelmi illetve vendéglátó egység, 6 esetben kérték a tevékenység megszüntetését.
2012. április 30-ig újabb 3 vállalkozás jelentette be kereskedelmi tevékenységét és 4 esetben
került a vállalkozási tevékenység megszüntetésre.
Az üzletek működését a Hivatal folyamatosan ellenőrzi, 2011. évben 14 esetben történt
ellenőrzés. Nagyobb hiányosságot 1 esetben tapasztaltunk, amely ügyet illetékességből
áttettünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. A többi esettben csak kisebb szabálytalanságok
fordultak csak elő, amelyek a hiánypótlásra adott időn belül pótlásra kerültek, szabálysértési
eljárás megindítására nem került sor.
Kisebb léptékű lakossági panasz, észrevétel volt a vendéglátóegységek nyitva tartásával
kapcsolatban, amit sikerült az egység üzemeltetőjének közreműködésével orvosolni, a nyitva
tartást korlátozó intézkedésre nem került sor.
Ezen túl ellenőrzést végezhet az ÁNTSZ, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, a Munkavédelmi
Felügyelőség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Tűzoltóság.
A vendéglátó ipari üzletek éjszakai nyitva tartásának ellenőrzésére felkértük a Felsőzsolcai
Rendőrőrsöt.
A csoportban tevékenykedő köztisztviselők látják el az egyéb nem kiemelt építési ügyeket
és egyes igazgatási ügyeket, polgári védelem, ingatlanvagyon nyilvántartás, hagyatéki ügyek
és a közművekkel kapcsolatos bejelentések, környezettanulmányok készítése, méhek
bejelentésével kapcsolatos ügyintézés, föld adás-vétellel járó feladatok, stb.
2011. évben kiemelt feladatunk volt Alsózsolca Város „Veszély elhárítási Alaptervének”és
„Vízkár elhárítási tervének” a kidolgozása. Megtörtént a polgárvédelmi beosztás
felülvizsgálata, a már meglévő polgárvédelmi törzsön kívül 178 alsózsolcai lakos került
beosztásra polgárvédelmi feladatokra.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.
§-ában foglaltak szerint önkormányzatunk
feladata, hogy a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról - jogszabályban meghatározott tartalommal a képviselő-testületnek minden évben tájékoztatást adjon.
Demográfiai mutatók:
Alsózsolca lakosságszáma 2011. január 1-jén:

5955

fő

Gyermekek korcsoportos megoszlása
0-2
3-5
6-13
14-17

éves
éves
éves
éves

összesen :

207
225
703
373
1508

fő
fő
fő
fő
fő

Településünk óvodáiba 243 gyermek jár. Ezen óvodai létszámból 168 hátrányos ezen belül
105 fő halmozottan hátrányos helyzetű /olyan gyermekek, akik gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek és szüleinek a legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános./
642 fő az Alsózsolcán általános iskolába járó gyermekek létszáma. 482 tanuló hátrányos,
323 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű.
A települési önkormányzat jegyzőjének gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörét
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, A
házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény, valamint A
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi
/IX.10./ Kormányrendelet határozza meg.
Gyámhatósági tevékenységünk során szoros kapcsolatot tartunk fenn a gyermekjóléti
szolgálattal, oktatási-nevelési intézményeinkkel, a védőnőkkel, háziorvosokkal és a
gyermekorvossal, a Felsőzsolca Városi Gyámhivatallal, a BAZ. Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatalával.
A problémák esetén a jelzőrendszer tagjai jelzéssel élnek a gyámhatóság illetve a
gyermekjóléti szolgálat felé, ahol a gyermek alapellátásba kerül, a családgondozó felveszi a
kapcsolatot a családdal, megpróbál segíteni a felmerült probléma megoldásában.
A megélhetési problémák, a szülők életviteli problémák, az iskolakerülés miatt magas a
veszélyeztetett gyermekek száma. 2011. évben az alapellátásban gondozott gyermekek száma
123 fő volt.
Amennyiben a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátás önkéntes igénybevételével
megszüntetni nem lehet, a gyermek védelembe vételére kerül sor.

Gyermekek védelembe vétele és a védelembe vétel megszüntetése
Ha a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátás igénybevételével sem tudja vagy nem
akarja megszüntetni, de feltételezhető, hogy a gyermek fejlődése a családi környezetében
biztosítható a gyermek védelembe vételére kerül sor. A védelembe vétellel egyidejűleg a
gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozója kerül kirendelésre, aki egyéni
gondozási-nevelési tervet készít és segítséget ad a szülő részére a gyermekneveléshez.
A védelembe vétel legfőbb okai:
- a szülők hanyag magatartása, életviteli problémák
- óvodai, iskolai hiányzások
- rendőrségi hatósági intézkedésre került sor a gyermekkel szemben.
A védelembe vett gyermekek száma 2011. évben 67 fő volt.

2011. évben 28 gyermek védelembe vételét szüntettük meg.
A megszüntetés okai:
- a gyermek családjában kialakult veszélyhelyzet rendeződött, a gyámhatóság további
intézkedésére, felügyeletére nincs szükség
- a gyermekek intézeti elhelyezésére került sor
- a gyermek nagykorú lett
- az iskoláztatási támogatás felfüggesztése megszüntetésre került, így a gyermek védelembe
vétele is megszűnt.
A védelembe vétel indokoltságát minden évben felül kell vizsgálni. Amennyiben a családban
a problémák nem oldódtak meg a gyámhatóság a védelembe vételt fenntartja.
A két éve fennálló védelembe vétel esetén a gyámhatóság az ügyben keletkezett iratok
megküldésével megkeresi a Felsőzsolcai Gyámhivatalt, ahol egy újabb felülvizsgálat
keretében meghallgatásra kerül a gyermeket gondozó szülő, a családgondozó. A gyámhivatal
amennyiben eljárása során azt állapítja meg, hogy a gyermek veszélyeztetettsége nem teszi
szükségessé a hatáskörébe tartozó intézkedések megtételét, /családba fogadás, ideiglenes
elhelyezés / az előtte folyó eljárást megszünteti, és az ügyben keletkezett iratokat visszaküldi
hivatalunknak. A gyámhivatalhoz megküldött valamennyi felülvizsgálat esetében – ez 25
gyermeket érintett / a gyámhivatali eljárás megszüntetésére került sor, azaz további
intézkedést nem kezdeményezett a gyámhivatal.
A gyermek védelembe vételének elrendelése vagy fennállása esetén a gyermek után járó
családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának elrendelését is lehetővé teszi a
jogszabály. A családi pótlék összegének 100 %-a erejéig lehet elrendelni a természetbeni
formában történő nyújtást.
A tavalyi évben két család esetében, mely 12 gyermeket érintett került sor a családi pótlék
természetbeni formában történő juttatására.
A családi pótlék természetbeni nyújtásához pénzfelhasználási tervet kell készíteni és a
gyermekek részére kirendelt eseti gondnok gondoskodik a családtámogatási folyószámlára
átutalt családi pótléknak a gyermek szükségleteire történő felhasználásáról, így különösen a
ruházat, tanszer, élelmiszer, gyógyszert stb. természetbeni biztosításáról. A kirendelt eseti
gondok az adott hónapra a családtámogatási folyószámlára átutalt családi pótlék
felhasználásáról gyermekenként a következő hónap ötödik napjáig számol el a
gyámhatóságnak.
A tankötelezettség teljesítésével összefüggésben 2010. augusztus 30-i hatállyal került
bevezetésre az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének a lehetősége.
Az eljárás keretében 10 igazolatlan óra után 2011. december 31-ig 86 esetben került sor az
iskola által megküldött jelzés alapján végzés kiadására, melyben a szülő felhívására,
tájékoztatására került sor, hogy az adott tanévben mulasztott ötvenedik igazolatlan óra után
az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének az elrendelésére fog sor kerülni. Amennyiben a
gyermek továbbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája összegyűlik az
iskoláztatási támogatás felfüggesztésére és a gyermek védelembe vételére kerül sor.
2011. december 31-én 50 órát meghaladó iskolai hiányzás miatt 12 fő esetében került sor
iskoláztatási támogatás felfüggesztésére.
Az 50 órás jelzés megérkezésétől számított 3 tanítási hónapot magába foglaló időszakonként
az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének szükségességét felül kell vizsgálni.
A felülvizsgálatok eredményeként 6 esetben került sor a felfüggesztés megszüntetésére, két
esetben a gyermek rendszeres iskolába járása miatt, 4 esetben pedig a gyermek
tankötelezettségének a megszűnése miatt.
Megállapítható, hogy az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének jogintézménye nem igazán
érte el célját, mivel a tanulók a felfüggesztés ellenére sem jártak iskolába, a felfüggesztés
megszűntetésére csak kevés esetben került sor a tankötelezettség teljesítése miatt. A

rendszeresen hiányzó gyerekek az iskoláztatási támogatás felfüggesztése ellenére sem járnak
iskolába.
A felfüggesztésnek nincs visszatartó hatása, hiszen az iskoláztatási támogatás
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az önkormányzat
családtámogatási folyószámlájára érkezik, és a család a kirendelt eseti gondnokkal
/családgondozó/ együtt költi el.
A jogalkotók is felismerték, hogy az iskolai igazolatlan hiányzások száma nem csökkent a
jogszabályi intézkedés ellenére, így 2012. márciustól módosult az iskoláztatási támogatás
felfüggesztésére vonatkozó jogszabály. Ezen időponttól kezdődően a 16 életévet betöltött
tanuló esetében az iskoláztatási támogatás szüneteltetésére kerül sor, ami azt jelenti, hogy a
család az iskoláztatási támogatás összegét nem kapja meg. A gyámhatóság ezen esetben is 3
hónap múlva felülvizsgálatot rendel el, és amennyiben a tanulónak 1 igazolatlan hiányzása
sem volt az adott időszakban, intézkedik a Magyar Államkincstárnál az iskoláztatási
támogatás folyósításának visszaállításáról. 16 életévet be nem töltött tanuló esetében a
korábbi jogszabályi rendelkezések életben maradtak.
A gyermekvédelmi törvény által bevezetett óvodáztatási támogatás annak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére állapítható meg, aki
a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodott gyermeke
rendszeres óvodába járatásáról. A rendszeres óvodába járásnak a törvény szerint az felel meg,
akinek az igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a
munkanapokra eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát.
2011. évben 109 kérelem érkezett hivatalunkhoz. 59 esetben került sor az óvodáztatási
támogatás megállapítására, a többi esetben a kérelem elutasításra került.

Ideiglenes hatályú elhelyezés
Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését
családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése
szükséges a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket ideiglenesen a nevelésére
alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél, ha erre nincs
lehetőség a legközelebbi ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására kijelölt
gyermekotthonban helyezi el.
2010. évben 3 esetben került sor ideiglenes elhelyezésre, mely 4 gyermeket érintett.
- 3 gyermek esetében gyermekotthonban
- 1 gyermek esetében hozzátartozónál /nagyszülőnél/
Az ideiglenes elhelyezés elrendelését tartalmazó határozatot megküldjük a városi
gyámhivatalnak, ahol a meghozott döntés felülvizsgálatára kerül sor. A gyámhivatal a
felülvizsgálat eredményeként megszünteti az ideiglenes hatályú elhelyezést, ha annak okai
nem állnak fenn, vagy elrendeli a gyermek átmeneti nevelésbe vételét, vagy pert indít az
ideiglenes hatályú elhelyezés fenntartása vagy megváltoztatása céljából a bíróságon.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Hivatalunk jár el az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek családi jogállásának
rendezése ügyében.
2011. évben 28 esetben kaptunk értesítést a gyermek születési helye szerinti
anyakönyvvezetőtől apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről. Ezekben az
esetekben 18 gyermek esetében került sor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok
felvételére.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján
önkormányzatunk gondoskodik a gyermekek pénzbeni és természetbeni ellátásáról.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy a
gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
az évente kétszeri /július és november/ pénzbeni támogatásnak, és a külön jogszabályban
meghatározott egyéb kedvezményeknek / ingyenes tankönyvellátás, felsőoktatásban egyéb
kedvezmények / igénybevételére.
A kedvezményre való jogosultság megállapításáról a család jövedelmi viszonyainak a
figyelembevételével a jegyző határozatban dönt. A feltételek fennállása esetén 1 éves
időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát.
A tavalyi évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma
2011. december 31-én 944 fő volt.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
A gyermekvédelmi törvény illetve önkormányzatunk szociális ellátásokról szóló rendelete
alapján rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti azon gyermekeket a szociális
bizottság, ahol a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd,
különösen : betegség, kórházi ellátás, magas gyógyszerköltség , egészségügyi szolgáltatásért
fizetendő térítési díj, iskolai programokban való részvétel/.
2011. évben 75 fő részesült egyszeri támogatásban, összesen 337. 000 Ft összegben. 21 fő
kérelme került elutasításra, mivel a bizottság véleménye szerint nem állt fenn rendkívüli
élethelyzet, életkörülmény a kérelem benyújtásakor a családban. Ezen támogatások teljes
összege az önkormányzat költségvetését terheli. Ezen támogatásokat zömében
gyógyszerköltség, iskolai programok, kórházi ellátás támogatására kérik a szülők a szociális
bizottságtól.
Önkormányzatunk 2011. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati pályázati rendszerhez. 2011. évben 13 fiatalt támogatott önkormányzatunk
4.000-,Ft/hó összegben.
8 fő A típusú, 5 fő B típusú pályázó részesült ösztöndíjban. A nyújtott támogatás összege
2011. évben 520.000,-Ft volt. Ez az összeg önkormányzatunk költségvetését terheli.

Gyermekétkeztetés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. §.
/5/ bekezdése alapján ingyenes étkezésben részesültek a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő óvodás és 1-8. osztályos általános iskolai tanulók. 2011. évben 126 fő óvodás és
396 fő általános iskolás, azaz összesen 522 fő étkezett ingyenesen.
A gyermekjóléti feladatellátás az Alsózsolca-Környéki Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás keretében történik 2007. évtől. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Alsózsolca,
Felsőzsolca, Sajópálfala települések közigazgatási területére terjed ki.
A gyermekjóléti feladatellátás működési feltételeit az önkormányzat magas színvonalon
biztosította, mivel 2010. januárjában került átadásra az Új Magyarország Fejlesztési Terv
ÉMOP pályázati támogatási rendszer keretében felújított új, modern gyermekjóléti szolgálat.
Településünkön a 2010. szeptemberétől a Fekete István Óvodában az ellátást igénybe vevők
megelégedésére 1 bölcsődei csoport működik, mely 12 gyermek bölcsődei ellátását tudja
biztosítani.
A gyermekjóléti szolgálat szakmai ellenőrzését a tavalyi évben végezte el a B-A-Z. Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala. A vizsgálat a tárgyi, személyi feltételeket, a
dokumentációkat, nyilvántartásokat és a szakmai tevékenység jogszerűségét ellenőrizte. A
gyámhivatal megállapítása alapján a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a vonatkozó
jogszabályok maximális betartásával végzi.
Ellenőrizte továbbá a B-A-Z. Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági
tevékenységet, az eljárások törvényszerűségét.

A műszaki csoporton építésügyi ügyintézőként 2 köztisztviselő tevékenykedik, melyből
tartós betegség miatt 1 fő hosszasan távol van.
A kiemelt építésügyi hatósági feladatokon túl az építéshatósági ügyintéző feladata az
önkormányzati beruházások koordinálása egyes esetekben, nyomon követés, pályázati
jelentések, elszámolások elkészítésében való közreműködés.
A helyi építésügyi hatósági feladatokon túlmenően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal kijelölése alapján más települések – pld.: Miskolc, Szikszó, Felsőzsolca –
építésügyi engedélyezési eljárásának lefolytatására is sor kerül évente kb. 10 esetben.
Az engedélyek kiadásán túl a folyamatban lévő építkezések kivitelezésének ellenőrzése
folyamatosan történik, mind a hivatal, mind az építés felügyeleti hatósággal karöltve.
Az építésügyi hatóság bizonyos eljárásokban (pld. telekalakítási engedélyezési eljárás,
rendezési terv módosítások véleményezési eljárása során, telepengedélyezési eljárások során)
szakhatóságként szerepel. A szakhatósági eljárás során vizsgálni kell a rendezési tervnek és a
helyi építési szabályzatnak és az egyéb jogszabályoknak való megfelelőséget. A szakhatósági
állásfoglalások kiadása előtt helyszíni ellenőrzést kell lefolytatni, így ezáltal is lehetőségünk
nyílik a szabálytalan építési tevékenységek felkutatására.
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXIV. tv. (továbbiakban: Kknyt) 9. §
(5) bekezdése alapján 2012. január 01-től a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű
és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átíratásához szükséges a jegyző igazolása arra
vonatkozóan, hogy az érintett telephely a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű
tárolására alkalmas. Ezen igazolás kiadás helyszíni szemle alapján a műszaki csoport
építéshatósági ügyintézőjének feladata.

Ügyiratforgalom, főbb ügycsoport

2011.
96

2012.04.30-ig
42

Építési engedély
Használatbavételi engedély
Bontási engedély
Fennmaradási engedély
Építésrendészeti bírság
Építésügyi hatósági intézkedésről
(kötelezésről) rendelkező határozat
Építési munka bejelentés tudomásulvétele
Használatbavétel bejelentés
tudomásulvétele
Bontási munka bejelentés tudomásulvétele
Szakhatósági állásfoglalások
Egyéb iratok:

5
9
0
0
0
3

1
1
0
0
0
1

4
4

2
1

2
3
66

0
3
33

A titkársági feladatokat 2 fő látja el. Feladatuk a képviselő-testület működésével kapcsolatos
teendők elvégzése.

év
2011.
2012. I-V.hó

Képviselő-testületi
ülések száma
23
7

Testületi határozatok
száma
223
71

Rendeletek száma
24
17

A bizottsági ülések és általuk hozott döntések az alábbiak szerint alakultak:
Pénzügyi Bizottság
év
2011.
2012. I-V.hó

Bizottsági ülések száma
19
5

Határozatok száma
118
24

Humánpolitikai és Jóléti Bizottság
év
Bizottsági ülések száma
2011.
15
2012. I-V.hó
7

Határozatok száma
348
91

Ügyrendi Bizottság
év
2011.
2012. I-V.hó

Határozatok száma
17
4

Bizottsági ülések száma
11
2

Kötelezettsége az önkormányzatoknak, hogy az önkormányzatokért felelős minisztériumnak
elektronikusan a „TERKA” programon keresztül a képviselő-testület határozatairól és
rendeleteiről adatszolgáltatást készít. A titkársági feladatokon túl ügyintézőink a már említett
szociális igazgatási teendők közül a mozgáskorlátozottak támogatását, a képviselő-testület
által kinevezett vezetők, valamint a köztisztviselők munkavállalásával kapcsolatos

adminisztratív feladatokat is ellátják, de itt történik a képviselők vagyonnyilatkozatával
kapcsolatos feladatok végzése is. Az egyik ügyintéző anyakönyvvezetői feladatokat is ellát.
Alsózsola Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájának segítése kapcsán a
különböző levelezések, meghívók, jegyzőkönyvvezetések vezetése, a testületi ülések
előkészítése is feladatuk. A testület munkájának támogatása mellett a Nemzetiségi
Önkormányzatot érintő pályázatok felkutatása, ismertetése, esetleg elkészítésében való
segítséget is felvállaltuk.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény változásai több feladatot is rótt az
ügyintézőinkre, hiszen a Nemzetiségi Önkormányzat tagjai önállóan nem, vagy csak többszöri
felhívásra végzik feladataikat.

év
2011.
2012.I-V. hó

Képviselő-testületi
ülések száma
16
4

Testületi határozatok
száma
43
7

Az adóügyi ügyintézéssel kapcsolatos fontosabb adatok:
Gépjárműadó alakulása
Adózók száma
Személygépjármű száma (db)
Motorkerékpár száma (db)
Autóbusz/tehergépjármű/vontató/pótkocsi/utánfutó
száma (db)
Ktgvetésnek utalt bevétel
Összes kedvezmény/mentesség összege(Ft)
Gépjárműadó fizetés alól mentes gépjármű – súlyos
mozgáskorlátozott személy tulajdonában lévő gj.

2011. év
1244
1227
35

2012.03.30.
1258
1230
38

303

301

24.964.865
2.203.381

8.911.414
2.238.836

91

89

Talajterhelési díj
A talajterhelési díj fizetésére kötelezettnek a fizetendő díj 100 %-át kell megfizetni az
Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számla javára. A díj 2012. évtől nagymértékben
emelkedik, mivel az egységdíj 120,-Ft-ról 1.200,Ft / m3-re emelkedik, emiatt valószínű, hogy
a szennyvízhálózatra történő bekötések száma növekedni fog.

Összes talajterhelési díj
Adózók száma

2011. év
1.580.445,- Ft
129 fő

2012.03.30.
472.889,113 fő

Az adóhatóság kérelemre, törvényben előírt esetekben az illetékességi területén fekvő
ingatlanok értékéről adó- és értékbizonyítványt állít ki, amely tartalmazza:

− az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait,
− az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket,
− az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.
Adó-és értékbizonyítvány

2011.
2012.03.30.

62 db
24 db

Iparűzési adó
A 2011. évben jelentősen érezhető volt a gazdasági válság okozta fizetési nehézség. Számos
esetben került sor részletfizetéssel illetve fizetési halasztással kapcsolatos kérelmek
elbírálására. A kérelmekben foglalt határidőket sajnos adózóink több esetben nem tudták
tartani, így tartozásuk egy összegben vált esedékessé. A hátralék megtérülése érdekében
behajtást eszközöltünk ( inkasszó, letiltás, végrehajtónak átadás )
Több esetben került sor mulasztási bírság megállapítására, mely abból adódott, hogy az
adózóink egy része késedelmesen nyújtotta be adóbevallását, illetve csak az adóhatóság
felszólítását követően pótolta azt. A bejelentkezési kötelezettségnek sem tett mindenki
határidőben eleget és ez a tény mulasztási bírság kiszabását vonta maga után.

Jogszabályi változások következtében bővült adózóink köre, ugyanis bejelentkezést kell
teljesíteniük azon vállalkozásoknak is, akik különböző szolgáltatást (internet,
telefonszolgáltatás, elektromos, ill. gázszolgáltatás) nyújtanak az Alsózsolca területén élő
fogyasztóknak. Alsózsolca illetékességi területén beszedett bevétel után ezen adózók
kötelesek megosztani adóbevételeiket a helyileg illetékes önkormányzatok között.

Építményadó:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete az építményadó mértékét 2011. évre is 1.050,-Ft/m2ben állapította meg. Az adó mértéke 2012. évben is 1.050,-Ft/m2.
Évek
2011.
2012.03.30.

Adózók száma (fő)

Befizetés (ezer Ft)

182
178

118.349
46.053

Közadók módjára történő végrehajtás céljából Rendőrkapitányság, Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, Bíróság, Okmányiroda, Földhivatal, egyéb külső szervek által kiszabott
pénzbírságok, helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok, végrehajtási bírságok,
megelőlegezett gyermektartási díj behajtása végett a fenti szervek végrehajtás céljából
megkeresik az adóhatóságot. A behajtás céljából megküldött megkeresések egy részénél a
behajtott összeg teljes összegét a megkeresést küldő szerv számlájára kell utalni, más részénél
csak meghatározott részét illetve a helyszíni bírságok az önkormányzat saját bevételét
képezik.
2012. 03.30-ig 388.817,-Ft került behajtásra, illetve befizetésre a szabálysértés, illetve
helyszíni bírságból. A közigazgatási bírság, igazgatási szolgáltatási díj, stb. behajtása illetve
befizetése esetén a 410/2007. /XII.29./ kormányrendelet alapján a kiszabott bírság összegéből
25 %-a az önkormányzatot illeti meg, melynek összeg 2012. 03. 31-ig 66.500,-Ft volt.
Jelenlegi szabályozás szerint 2012. január 1-től az önkormányzatot a behajtandó bírság 40%a- illeti meg.

Közadók módjára történő
végrehajtások száma
Összes előírás

2011. év

2012.03.30.

256

205

3.269.304

455.317

A közadók módjára történő megkeresések száma ettől jóval több, gyakran sikertelen a
végrehajtás, tekintettel arra, hogy az adós jövedelemmel nem rendelkezik, lefoglalható
ingósága nincs. Ebben az esetben nemleges foglalási jegyzőkönyv kerül megküldésre a
megkereső szerv részére. Szabálysértések esetében a megkereső szerv a nemleges foglalási
jegyzőkönyv megküldése után a büntetést átváltoztatja. Közadók módjára történő behajtás
esetén jelzálogjog bejegyzésre a törvény nem ad felhatalmazást, ingatlan végrehajtás pedig
csak 500.000,-Ft felett kezdeményezhető.
Az adóigazgatási feladatokat ellátó csoport feladatához tartozik továbbá a hulladékkezelési
díjhátralék beszedése is. Az AVE a lakossági díjhátralékkal rendelkező személyek nevét és a
díjhátralék összegét megküldi adóhatóságunk részére behajtás céljából.
Az AVE által 2011. szeptember 30-val megküldött hátralékosok száma: 453 fő.
A fennálló hátralék több millió forint - ennek behajtásáról egyrészt letiltások, inkasszó útján
gondoskodunk, másrészt a lakásfenntartási támogatás összegéből kerül levonásra.
2012. március 31-ig 1.139.632,-Ft került behajtásra, melyet az AVE számlájára átutaltunk.
Adóhatóságunk az elmúlt években az alábbi végrehajtási eljárásokat kezdeményezte.
Végrehajtási
Letiltások( munkabérből, nyugdíjból)
Ingó és ingatlan végrehajtás
Gépjármű forgalomból történő kivonás

2011. év
41
9
9

2012.03.30.
9
-

A kintlévőségek behajtása érdekében folyamatosan nyújtunk be inkasszókat a hátralékosok
bankszámlájára, kezdeményezünk munkabérből történő letiltásokat, az önálló bírósági
végrehajtónak adjuk át behajtásra, melynek eredményessége változó.
A fent leírtakon kívül még számos feladatot végzünk, mint adócsoport.
Az adózóinkról nyilvántartást vezetünk, könyveljük adózóink befizetéseit illetve
kötelezettségeiket előírjuk. Zárási összesítőt készítünk negyedévente, melynek adataiból
adatot szolgáltatunk a Magyar Államkincstár felé.
Adóigazolást adunk ki adózóink kérésére adószámláiknak egyenlegéről. A második félévi
adóelőleg illetve adófizetést megelőzően számla egyenlegértesítőt küldünk adózóinknak folyó
számláiknak egyenlegéről.
Kezeljük a túlfizetések átvezetését, visszautalását, melyről nyilvántartást vezetünk.
A Pénzügyi Csoport munkája a beszámolási időszakban már teljes évet zárt.
Zökkenőmentesnek mondható az átszervezést feladat átadás – átszervezés.
A gazdálkodásról szóló beszámolások, tájékoztatások év közben megtörténtek. Különösen
nagy kihívás volt a 2012. év eleji jogszabályváltozásból adódó gazdálkodási feladat átalakítás,
átszervezés. Jelenleg 9 házi pénztár működik. Az intézmények elemi szintű költségvetése
elkészült, a könyvelés ez alapján 9 részre tagozódik.

A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési egységének 2011. évi tevékenységéről, az elvégzett
feladatokról a Képviselő-testület 2012. április 26-i ülésén részletes tájékoztatást kapott azu
„Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2011. évről” című
előterjesztés keretében. Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadását.

Alsózsolca, 2012. május 18.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

