A Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal működéséről,
különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére
és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról
a képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai
ülésen számoltam be.
A Polgármesteri Hivatalban folyó főbb tevékenységekről az alábbiakban tájékoztatom a
képviselő-testületet.
A beszámolási időszakban 18 fő köztisztviselő és 2 fő munkatörvénykönyve alá tartozó
hivatalsegéd dolgozott a Polgármesteri Hivatalban. Az átszervezés következtében a
köztisztviselők száma 25 főre emelkedett 2011. január 1-jével. Az informatikus állás
betöltésével ez 26 főre, majd május 1-jével a belső ellenőr alkalmazásával 27 fő köztisztviselő
végzi munkáját a Hivatalban és 2 fő munkatörvénykönyve alá tartozó hivatalsegéd. A
beszámolási időszakban folyamatosan 1-3 fő közhasznú-közcélú munkás is segítette
munkánkat.

Az iktatott ügyiratok alakulása:
év
2008. évben
2009. évben
2010. évben

főszámon
3328
3916
4042

gyűjtőszámon
7974
10832
10229

2008. január 1-től számítógépes iktatóprogram segítségével végezzük az ügyiratok
érkeztetését és iktatását.
2010. évben a Polgármesteri Hivatal átalakítása révén nagyobb helyiségbe költözhetett az
irattár, melyet az iratok nagy száma tett indokolttá.
2010. év nyarán az irattár áthelyezésével egyidejűleg iratselejtezést hajtottunk végre a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár jóváhagyásával. A záradékolt engedélyezés alapján
1900 kg irat került megsemmisítésre teljes mértékben és a helyre állítást kizáró módon az
AVE Miskolc Kft. közreműködésével.
2011. január 1-től a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 64/2010. (III.18.) Korm.
rendelettel megállapított rendelkezéseinek megfelelően a hatályban lévő iratkezelési
szabályzatunkat módosítottuk. Az Iratkezelési Szabályzatot egyetértésre megküldtük a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárnak. A hatályos jogszabályoknak megfelelően az
irattári tervet módosították.
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A településen a lakónépesség az alábbiak szerint alakult.
Lakosság száma / fő
2008.

6097

2009.
2010.

6003
5929

Új közterületek
kialakítása
2
(Tóközép és
Csavargyári utca)
-

Új házszámok
kialakítása
6

6
6

A településen a lakónépesség száma kismértékű csökkenést 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 kerül felvitelre Alsózsolca Városban az újonnan
létesített lakcímek és házszámok. Korábban ezt a feladatot a Felsőzsolcai okmányiroda
végezte. Egy-egy évben a lakcím változások száma eléri a 300-400 eseményt.
Továbbra is a legnagyobb ügyirat és ügyfél forgalmat az igazgatási csoport látja el 5 fővel,
minden ügyintéző több munkakört lát el azzal, hogy távollét esetén helyettesítését is el kell
hogy végezzék.

AZ EGYES SZOCIÁLIS ALAPON JÁRÓ ELLÁTÁSI FORMÁK ÉS AZOK
ADATAIRÓL TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLETET
A jegyző hatáskörében:
2008. évben az aktív korúak nem foglalkoztatottak részére rendszeres szociális segély került
kifizetésre. 2009. évtől aktív korúak ellátás keretében az aktív korúak részére rendelkezésre
állási támogatás került megállapításra, jogszabályi kötelezettség alapján az ellátások két
évente kerülnek felülvizsgálatra, de a változások évében el kellett végeznünk a soron kivüli
felülvizsgálatokat is.

2008. évben
rendszeres
szociális segély
2009. évben
rendelkezésre
állási támogatás
2010. évben
rendelkezésre
állási támogatás

Támogatásban részesülők
átlagos száma

Támogatás ezer forint/ év

306

110.000

282

97.417

259

82.044

Az aktív korúak ellátása keretében az egészségkárosodottak és az 55 év felettiek részére
rendszeres szociális segély kerül kifizetésre.
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2008.
2009.
2010.

Támogatás
ezer forint/ év

Rendszeres szociális segély
támogatásban részesülők
átlagos havi létszáma
17
31
39

4.417 Ft
7.010 Ft
11.004 Ft

Különösen sok feladattal jár a változó jogszabályi háttér mellett a közfoglalkoztatás
szervezése önkormányzati szinten. Minden foglalkoztatást végző önkormányzati intézmény
jelentős szerepet vállalt a segélyesek munkavilágába való visszavezetésébe, de ennek
adminisztrativ feladata 2008. – 2010. között a Városgondnokságot és a Hivatalt terhelte. Az
átszervezést követően a Városgondnokságtól átkerülő létszámból 1 fő csak ezt a feladatot látja
el.

2008.
2009.
2010.

Közfoglalkoztatásban
részesülők létszáma
89
132
198

Támogatás
ezer forintban
20.541 Ft / év
69.224 Ft / év
88.817 Ft/ év

Közgyógyellátás:
Közgyógyellátásra
jogosultak száma

ebből méltányossági alapon megállapított
létszám
önkormányzati
támogatás mértéke

2008.
2009.
2010.

283 fő
274 fő
251 fő

13 fő
13 fő
9 fő

423.000
412.000
242.000

Időskorúak járadéka

2008.
2009.
2010.

Támogatásban részesülők száma
5 fő
5 fő
3 fő

Támogatás ezer forintban
1.980 Ft
1.983 Ft
1.094 Ft

Ápolási díj:

2008.
2009.
2010.

Támogatásban részesülők száma
19 fő
19 fő
18 fő

Támogatás forintban
6.315 Ft
7.387 Ft
6.670 Ft

Jegyző ápolási díjat állapíthat meg súlyosan fogyatékos illetve fokozottan súlyosan
fogyatékos személy részére, amelyet a háziorvos által kiadott igazolás alapján kell minősíteni.
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A megállapításon túl évente 2-2 alkalommal a jogosultak részére pénzbeli kifizetést végzünk,
felvállalva az iskolák által jelzett hiányzó iskolai felszerelések beszerzéséhez a fedezet
támogatásból való biztosítását.
Támogatásban részesülők száma
984 fő
1028 fő
1003 fő

2008.
2009.
2010.

Támogatás ezer forintban
10.824 Ft
11.925 Ft
11.600 Ft

Óvodáztatási támogatás
1997. évi XXXI. törvény 2009-ben léptette életbe az óvodáztatási támogatást.
Azok a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a támogatásra, akiknek szüleik
gondoskodnak a rendszeres óvodába járásról. A számok tükréből látható, hogy sajnos a
halmozottan hátrányos helyzetű szülők nem tekintik fontosnak az óvodai oktatást annak
ellenére sem, hogy ezért csekély összegű támogatást kapnak, mértéke a beiratkozást követően
20.000,- Ft, majd évente 2 alkalommal 10.000,- Ft – 10.000,- Ft. A megengedett hiányzási
napok száma a két igénylés között eltelt időszak óvodában tölthető napok 25 %-ánál nem
lehet több.
Támogatásban részesülők száma
12 fő
23

2009.
2010.

Támogatás ezer forintban
190 Ft
320 Ft

Hatósági Bizonyítvány- Egészségügyi Szolgáltatásra való jogosultság:
Szintén új feladat, amikor a jegyző társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot igazol le
egy évre szólóan a jövedelemmel nem rendelkező személy számára, ha a család jövedelmi
viszonyai ezt lehetővé teszik.
év
2008. évben
2009. évben
2010. évben

darab
47
53
31

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
A beszámolási időszakban a jogosultságra való feltételek nem változtak.

2008.
2009.
2010.

Közlekedési támogatásban
részesülők száma
154
136
116

Támogatás
ezer forintban
1.631
1.372
1.158
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Személygépkocsi szerzési támogatás

2008.
2009.
2010.

Támogatás
ezer forintban

Személygépkocsi szerzési
támogatásban részesülők
száma
4
1
4

300
300
300

A polgármester hatáskörében:
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.

2008.
2009.
2010.

Támogatásban
részesülők átlagos havi
létszáma
248
285
280

Támogatás
ezer forintban
20.628 Ft
18.258 Ft
23.074 Ft

Köztemetés
Köztemetések száma
2008.
2009.
2010.

2
1
2

Köztemetés költsége
ezer Ft-ban
173 Ft
95 Ft
182 Ft

Az időskorúak Karácsonyi támogatása
A beszámolási időszakban, november hónapban időskorúak karácsonyi támogatásának
intézését lefolytattuk. Átlagosan 800 fő részére került kifizetésre a 3.000,- Ft értékű étkezési
utalvány. A benyújtásra meghatározott időszakban jelentősen megnövekedett az
ügyfélforgalom, amit mindig a közmunkás foglakoztatással, illetve belső átszervezéssel
tettünk zökkenő mentessé.
A humánpolitikai és jóléti bizottság hatáskörében:
Temetési segély

2008.
2009.
2010

Támogatásban részesülők
létszáma
48
36
40

Támogatás
ezer forintban
720 Ft
540 Ft
600 Ft

5

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.

2008.
2009.
2010.

Támogatásban részesülők száma
232 fő
478 fő
354 fő

Támogatás ezer forintban
1.234 Ft
1.799 Ft
1.644 Ft

Támogatásban részesülők száma
2 fő
2 fő
1 fő

Támogatás forintban
548 Ft
547 Ft
274 Ft

Ápolási díj:

2008.
2009.
2010.

Humánpolitikai és Jóléti Bizottság ápolási díjat állapíthat meg az önkormányzati rendelet
alapján, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem 42.750.-Ft nem haladja meg,
egyedülálló esetén 57.000.-Ft.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
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.

2008.
2009.
2010.

Támogatásban részesülők száma
187 fő
203 fő
170 fő

Támogatás ezer forintban
775 Ft
934 Ft
847 Ft

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében megítélt támogatások:

2008.
2009.
2010.

Támogatásban részesülők
átlagos havi létszáma
17 fő
17 fő
23 fő

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

A 2010. évben megnyíló ügyfélszolgálati iroda lehetőséget biztosít arra, hogy ügyfélszolgálati
napokon megjelenő nagyszámú ügyfelek ne zavarják az épületben folyó napi munkát.
Figyelembe véve az egyes ellátások felülvizsgálatát, alakulását szervezzük az
ügyfélszolgálatra kijelölt dolgozókat.
Jogszabályi változás alapján szinte minden állandó jelleggel járó ellátásból előleg adható,
amit a jogosultak igénybe is vesznek évente két alkalommal. Ez a januári és júliusi
hónapokban több százas nagyságrendű ügyintézést és pénztári kifizetést generál. Azzal, hogy
a pénztári kifizetéseket a következő 6 hónapban levonással kell terhelni.

6

Szabálysértés:
A beszámolási időszakban nőtt a szabálysértési ügyek és elkövetések száma.

2008.
2009.
2010.

iktatott ügyek száma
442 db
488 db
554 db

kiszabott pénzbírság
1.224.000 Ft
1.286.000 Ft
1.667.000 Ft

A beszámolási időszakban döntő többségben a tankötelezettségi szabálysértések mellett a
tulajdon elleni és az állatbetegség elleni védekezés elmulasztása szabálysértések elkövetése
volt a legjellemzőbb.
A tankötelezettségi szabálysértések vonatkozásában az egy tanévben 250 órát meghaladó
hiányzások miatt büntetőeljárás indul az érintett szülő ellen.
Jogszabály változás következett be a tulajdon elleni szabálysértések vonatkozásában. Míg
korábban az elkövető lakóhelye volt az elsődleges, függetlenül az elkövetés helyétől, majd az
elkövetés helye volt a meghatározó az illetékesség vonatkozásában. Jelenleg a tulajdon elleni
szabálysértések vonatkozásában bevezetett elzárással való fenyegetettség miatt, ezen ügyek –
döntő többsége bolti lopás és falopás volt- a bíróság hatáskörébe tartoznak.
Annak ellenére, hogy állatbetegség elleni védekezés elmulasztása miatt az eb tulajdonosokat
jelentős büntetőssel sújtjuk, nem tapasztalható a jogkövető magatartás.
A szabálysértési büntetést be nem fizető elkövetőket bírósági jóváhagyást követően elzárással
járó, majd ha annak nem tesz eleget elővezetés után való elzárást kezdeményezünk.
A közbiztonság javítás érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi
LXXXVI. törvény szerint az önkormányzati rendelet ötvenezer forintban állapítja meg a
pénzbírság legmagasabb összegét, valamint magánlaksértési ügyek – melyek ez idáig
szabálysértésként kerültek elbírálásra - szintén átkerültek a bíróság hatáskörébe.
Jelentős többletmunkát jelent a 2010. január 1-el bevezetésre került Központi Szabálysértési
Nyilvántartás (KSZNY) vezetése, rögzítése. Az így felállított központi nyilvántartás többek
között a szabálysértést elkövetőkről szolgál információval, amely több szerv részére (bíróság,
rendőrség, szabálysértési hatóságok) elérhető.
A KSZNY alapvető feladata a szabálysértési eljárás alá vont személy szabálysértési
előéletének központi, országos szintű, egységes nyilvántartása annak érdekében, hogy a
szabálysértési eljárások során a szabálysértési előéletet a személyes adatok védelmét és az
ártatlanság vélelmét biztosító módon figyelembe vehesse mind az eljáró szabálysértési döntést
hozó szerv a szabálysértési szankció kiszabása során, mind a törvényben adatigénylésre
feljogosított, engedély kiadására, illetve visszavonására, vagy ezek kezdeményezésére
jogosult szervek a saját eljárásuk során; illetve a szabálysértési szankciók hatékony
végrehajtásának támogatása.
Anyakönyvezési feladatok teljesítése az „ASZA” (Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer)
informatikai, központi rendszeren keresztül történik. Ennek bevezetése 2006. március 1.
napjával indult. Azóta az anyakönyvi feladatok papír alapon történő végzése, feldolgozása
folyamatosan átkerül, így jelenleg már szinte teljes egészében ezen informatikai rendszeren
keresztül történik (Anyakönyvi kivonatok, másolatok készítése, adatrögzítések, anyakönyvi
kivonatok bevételezése, selejtezése csak ezen informatikai rendszeren keresztül történhetnek.
Az anyakönyvek utólagos bejegyzésének teljesítése folyamatos.
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2008.
2009.
2010.

Születési
anyakönyvezés
1
-

Házassági
anyakönyvezés
15
14
18

Halotti
anyakönyvezés
31
22
20

Ezen informatikai (ASZA) rendszeren keresztül történik a választásokat megelőző időszakban
történő adatfeldolgozás, adatrögzítés, adatellenőrzés, illetve a választás napján történő
részeredmény és végleges eredményközlés, valamint adatszolgáltatás.
Továbbra is nagy adminisztrációs terhet jelent a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) módosítása, amely
alapvető változásokat vezetett be. A korábbi pár soros intézkedések helyett is végzést kell
hozni, amely a kibocsátott iratok mennyiségét a többszörösére növelte, emellett szigorú és
szankcióval fenyegetett ügyintézési időket vezetett be. A Ket.-ben 2010. évben ismételten
módosításra kerültek az ügyintézési határidők, 2011. januárjától az eddigi munkanapok
helyett naptári napokban kerültek megállapításra.
A beszámolási időszakban 2008. március
bonyolítottunk le.

9-én országos

ügydöntő népszavazást

Az európai parlamenti választásra 2009. június 07-én került sor.
2010. április 11. napján tartott országgyűlési képviselő választás és a 2010. október 3. napján
megtartott települési képviselők és polgármester választás, valamint a kisebbségi
önkormányzati képviselők választása a jogszabályoknak megfelelően, zökkenőmentesen
zajlott le.
A műszaki csoporton három főállású köztisztviselő tevékenykedik, melyből tartós betegség
miatt 1 fő hosszasan távol van. 2010. augusztusától a kiemelt elsőfokú építéshatósági
ügyintéző személye változott.
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
Közigazgatási, majd Kormányhivatal kijelölése alapján más települések – pld.: Miskolc,
Tiszaújváros, Onga, Szikszó – építésügyi, telekalakítási engedélyezési eljárásának
lefolytatására is sor kerül évente kb. 10-20 esetben.
Az engedélyek kiadásán túl a folyamatban lévő építkezések kivitelezésének ellenőrzése
folyamatosan történik, mind a hivatal, mind az építés felügyeleti hatósággal karöltve.
A 2009. októbertől jogszabályváltozások az építésügy területét gyökeresen érintették. Egy új
eljárásforma, a bejelentés került bevezetésre. Ennek kapcsán az eljárások egyszerűsödtek, a
nem huzamos tartózkodásra szolgáló épületek engedélyezésére, és használatbavételére,
bizonyos építmények bontására és egyszerűbb építési tevékenységek végzésére kell
alkalmazni. A jogszabályban előírt, bejelentés köteles építési tevékenységek esetében a
bejelentés tudomásul vétele 2010. május 28-tól határozattal történik, s az építéshatóságnak
120 napon belül hatósági ellenőrzést kell tartania.
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2010. január 01-től a telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása átkerült a Körzeti
Földhivatal hatáskörébe, így az eljárásban az építésügyi hatóság már csak szakhatóságként
szerepel. A szakhatósági eljárás során vizsgálni kell a rendezési tervnek és a helyi építési
szabályzatnak és az egyéb jogszabályoknak való megfelelőséget, így megmaradt az
ellenőrzési lehetőségünk, valamint a szabálytalan építési tevékenységek felkutatása, és
szabálytalan telekalakítások megakadályozása.

Ügyiratforgalom, főbb ügycsoport
Építési engedély
Használatbavételi engedély
Bontási engedély
Fennmaradási engedély
Építésrendészeti bírság
Telekalakítási engedély
Rendeltetéstől eltérő használat
Építési munka bejelentés tudomásulvétele
Használatbavétel bejelentés
tudomásulvétele
Bontási munka bejelentés tudomásulvétele
Egyéb iratok: szakhat. állásfoglalás
statisztika, tulajd.kezelői hozzájár.

2008.
126
42
17
3
0
0
8
2
0
0

2009.
107
24
16
0
0
0
16
0
11
14

2010.
83
6
14
1
0
0
1
0
1
3

0
54

0
26

2
55

A csoportban tevékenykedő köztisztviselő látja el az egyéb nem kiemelt építési ügyek és
egyes igazgatási ügyek – kereskedelem, polgári védelem, ingatlanvagyon nyilvántartás,
hagyatéki ügyek és a közművekkel kapcsolatos bejelentések – tartoznak a feladatai közzé.
A 2010. évi polgári védelmi munka az árvíz következtében kiemelt feladatunk volt, a
kárelhárítási – és védekezési munkán túl a napi jelentések megtételét, két vis maior pályázat
elkészítését jelentette.
Önkormányzatunk közigazgatási területén 2010. december 31-ével 54 kiskereskedelmi és 3
nagy-kereskedelmi működési engedéllyel rendelkező üzlet működik.
Az elmúlt évekhez képes csökkent a kereskedelmi egységek száma, a vendéglátóipari
egységek száma változatlan.
2009. október hónaptól megváltozott a kereskedelmi engedélyezési eljárás, két felé vált az
ügymenet.
Bejelentés köteles és működési engedély köteles termékkörök szerinti engedélyezési eljárást
különböztetünk meg.
A bejelentés köteles tevékenység annak megtételét követően azonnal megkezdhető, az érintett
szakhatóságok utólag vizsgálják a feltételek meglétét.
A működési engedély köteles tevékenység csak üzletben folytatható és az érintett
szakhatósági engedélyek meglétét követően kezdhető meg.
A zenés, táncos rendezvények a tömegtartózkodásra szolgáló (300 főt meghaladó befogadó
képességű) építményben, valamint a szabadban tartott és 1000 főt meghaladó résztvevő
esetén csak rendezvény tartási engedély birtokában rendezhető.
Az üzletek működését a Hivatal folyamatosan ellenőrzi. A West Balkán budapesti katasztrófa
után önkormányzatunk elsőként kérte fel a Miskolci Tűzoltóságot a vendéglátó ipari egységek
tűzbiztonsági szempontból való közös ellenőrzésére. Ezen túl ellenőrzést végezhet az
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ÁNTSZ, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, a Munkavédelmi Felügyelőség és a Vám- és
Pénzügyőrség.
A vendéglátó ipari üzletek éjszakai nyitva tartásának betartásárának ellenőrzésére felkértük a
Felsőzsolcai Rendőrőrsöt.
A telepengedélyezési eljárás ügyintézése jogszabályváltozás miatt átkerült a körzet központ
szerint település ( Miskolc ) hatáskörébe.
Kisebb léptékű lakossági panasz, észrevétel volt a vendéglátóegységek nyitvatartásával
kapcsolatban, amit sikerült az egység üzemeltetőjének közreműködésével orvosolni, a nyitva
tartást korlátozó intézkedésre nem került sor.
A titkársági feladatokat 2 fő látja el. Feladatuk a képviselő-testület működésével kapcsolatos
teendők elvégzése. Az újonnan megválasztott testület döntése alapján jelentősen csökkent a
testületi anyagok sokszorosításával járó költség, mivel azt elektronikus úton továbbítjuk. E
mellett nem elhanyagolható a másolás, postázás elmaradásával megtakarított munkaidő.
év
2008.
2009.
2010.

Képviselő-testületi
ülések száma
17
20
21

Testületi határozatok
száma
166
199
239

Rendeletek száma
15
21
24

Új 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.
A Kisebbségi Önkormányzat munkájának segítése kapcsán a különböző levelezések,
meghívók, jegyzőkönyvvezetések vezetése, a testületi ülések előkészítése is feladatuk. A
testület munkájának támogatása mellett a CKÖ-t érintő pályázatok felkutatása, ismertetése,
esetleg elkészítésében való segítséget is felvállaltuk.
év
2008.
2009.
2010.

CKÖ képviselő-testületi
CKÖ testületi
ülések száma
határozatok száma
15
42
10
29
15

38

elmaradt ülések
száma
2
1 + 1 nem került
összehívásra
-

A pénzügyi csoport tevékenységéről a képviselő-testület felé folyamatos beszámolási
kötelezettséggel bírunk, minden évben a költségvetés a féléves tájékoztató, I-III. negyedéves
és a zárszámadási beszámolón keresztül, az általuk végzett tevékenység jelen beszámolóban
számszaki adatokkal nem részletezem.
Néhány fontosabb adat a napi tevékenységgel kapcsolatban az átszervezést is érintve. A
korábbi 2 fő gazdálkodási előadó és 2 fő adóügyi előadók látták el, utóbbi esetben a feladatot
aljegyző asszony kontrollálta és kiadmányozta.
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Az átszervezés után a gazdálkodási tevékenység gyökeresen megváltozott, kibővült.
Gazdasági vezető irányítása mellett 7 fő látja el a Polgármesteri Hivatal és az önállóan
működő költségvetési szervek gazdálkodásával kapcsolatos napi teendőket. A költségvetés
készítésekor már az összevonással egyszerűsödött intézményhálózatra kellett a feladatokat
elvégezni. Ez az új felállás ellenére is könnyebbséget, egyben jobb áttekinthetőséget
eredményezett számunkra, amikor az önkormányzat összköltségvetését kellett elkészíteni.
Sikerült minden pénztári kifizetést a szabályszerűen kialakított pénztári helyiség keretein
belül ellátni, ezzel megteremtve dolgozóinknak a kifizetések alkalmával a biztonságot.
Röviden a munkánkat segítő kötelező vagy már az informatikus által elkészített
programokról.
Folyamatos változáson megy át a bérszámfejtést – feldolgozást érintő korábban IMI rendszer,
ma KIR3 központosított illetmény számfejtési rendszer, ennek előnyei és a fejlesztéssel járó
hátrányai is vannak.
Bevezetésre került az ebr42 rendszer, amin a normatív hozzájárulás igénylése, lemondása,
elszámolása elektronikus úton történik, nagy előnye az azonnali Kincstári kontroll.
Az eAdat rendszeren keresztül kapunk tájékoztatást a Kincstártól a változásokról,
programmódosításokról, információkról, adataink továbbítására is alkalmas, viszont hátránya,
hogy az önkormányzatot terheli a havi több száz oldalas nyomtatás költsége (bértabló,
bérjegyzék, SZJA nyomtatványok, stb).
A napi munkát segíti a TATIGAZD főkönyvi könyvelési rendszer, amelyben az adatbevitel
képernyős formátum segítségével működik. Lehetőség van az adott éven túl több éves adat
számítógépen történő kezelésére, lekérdezésére, ami tervezéskor óriási segítség.
A KTR K11-es programmal végezzük a negyedéves mérlegjelentést, PM infó, valamint a
költségvetés és beszámoló rögzítését és a MÁK felé való továbbítását.
Informatikusunk által írt egyedi program segítségével a Városgondnokságnál és Hivatalnál
korábban papír alapú számlanyilvántartót kiváltottuk, illetve fejlesztettük oly módon, hogy a
nyilvántartásba való felvezetést követően a számlák közvetlenül áttehetők az OTP Elektra
utalási állományába, ezzel csökkentve a ráfordított munkaidőt és a tévedés lehetőségét.
Az adóügyi ügyintézők személyében és számában változás nem történt, fontosabb adatok:
Gépjárműadó alakulása
2008. év
Adózók száma
1272
1376
Személygépjármű száma (db)
38
Motorkerékpár száma (db)
Autóbusz/tehergépjármű/vontató/pótkocsi/utánfutó
275
száma (db)
Éves adó összege (Ft)
21.198.382
Összes kedvezmény/mentesség összege(Ft)
2.225.220
Gépjárműadó fizetés alól mentes gépjármű – súlyos
102
mozgáskorlátozott személy tulajdonában lévő gj.

2009. év
1270
1359
45

2010. év
1284
1317
45

299

304

20.552.866
2.240.260

23.651.417
2.816.360

100

99

Talajterhelési díj
A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak a fizetendő díjnak 2008. évben a 90 %át, 2009-től a 100 %-át kell megfizetni az Önkormányzat talajterhelési díj beszedési
számlájára.
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Összes talajterhelési díj
Adózók száma

2008. év
2.174.682,- Ft
159 fő

2009. év
1.645.167,-Ft
145 fő

2010
1.807.175,-Ft
138 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

2008.
2009.
2010.

71 db
86 db
88 db

Iparűzési adó
Iparűzési adó tekintetében adózóink száma változónak mondható:
A változások abból adódnak, hogy évközben szűnnek meg vállalkozások, illetve számos új
vállalkozás (egyéni, társas) jön létre.
Ellenőrzéseink során összevetettük adatbázisunkat egyéb hivatalos nyilvántartásokkal és –
mint adóhatóságnak- tudomásunkra jutott, hogy több adózó nem tett eleget bejelentési
kötelezettségének. Felszólításunkat követően teljesítették mulasztásukat, így az adózóink
számának növekedéséhez többek között ez is hozzájárult. Továbbá több egyéni vállalkozó
számára nem volt ismeretes, hogy amennyiben székhelyként alsózsolcai lakcímet jelöl meg
(és ez csak levelezési címként funkcionál) telephelye pedig nem egyezik meg székhelyével,
úgy Alsózsolcára is bejelentkezési illetve bevallási kötelezettséggel tartozik, a választott
megosztási szabályok szerint. Ezen adózók bejelentkezései is növelték adózóink körét.
Az iparűzési adó területén végzett vállalkozási tevékenység mint már említettük, lehet állandó
illetve ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
Az évek során számos adózó végzett ideiglenes jelleggel iparűzési tevékenységet Alsózsolca
illetékességi területé,n ami éves viszonylatban nézve is szintén növeli adózóink számát.
Jogszabályi változások következtében bővült adózóink köre, ugyanis bejelentkezést kell
teljesíteniük azon vállalkozásoknak is, akik különböző szolgáltatást (internet,
telefonszolgáltatás, elektromos, ill. gáz szolgáltatás) 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 Képviselı-testülete az építményadó mértékét a 2008.
évben 880,-Ft/m2-ben, a 2009. és a 2010. évben 950,-Ft/m2-ben
állapította meg.
Adózók száma (fő)

Befizetés (ezer Ft)

183
192
183

109.956
88.323
90.884

Évek
2008.
2009.
2010.
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Közadók módjára történő végrehajtás céljából Rendőrkapitányság, Fővámhivatal, Bíróság,
Okmányiroda, egyéb külső szervek által kiszabott pénzbírságok, helyszíni bírságok,
közigazgatási bírságok, végrehajtási bírságok 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 /közigazgatási bírság 75 %-át kell átutalni/ illetve a
helyszíni bírságok az önkormányzat saját bevételét képezik.

Közadók módjára történő
végrehajtások száma
Összes előírás

2008. évben

2009. év

2010. év

199

227

210

5.823.699

4.444.024

3.597.915

A közadók módjára történő megkeresések száma azonban ennél jóval magasabb, gyakran
sikertelen a végrehajtás, mely nemleges végrehajtási jegyzőkönyv felvételével zárult,
tekintettel arra, hogy az adós jövedelemmel nem rendelkezik, lefoglalható ingósága nincs.
Közadók módjára történő behajtás esetén jelzálogjog bejegyzésre a törvény nem ad
felhatalmazás, ingatlan végrehajtás pedig csak 500.000,-Ft 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.
2008.
2009.
2010.

341 fő
324 fő
378 fő

886.150 Ft
683.950 Ft
978.514 Ft

Adóhatóságunk az elmúlt években az alábbi végrehajtási eljárásokat kezdeményezte.
Végrehajtási
2008. év
2009. év
2010. év
Követelés lefoglalás (inkasszó)
31
100
104
Letiltások( munkabérből, nyugdíjból)
44
97
95
Ingó és ingatlan végrehajtás
Gépjármű forgalomból történő kivonás
17
36
24
Végrehajtással beszedett adótartozás
3.785
5.967
8.231
összege (ft-ban)
A behajtások eredményességének javítása érdekében 2008. évtől önálló bírósági
végrehajtóval is kötöttünk megállapodást a behajtások eredményességének javítása céljából.
Fentieken túl feladatunk sokkal szerteágazóbb az ügyek számát tekintve, kisebb előfordulású,
de ugyanolyan lényeges feladataink.
Adatszolgáltatás az egyes nyilvántartásokból, birtokháborítási-birtokvédelmi ügyek,
földeladással kapcsolatos kifüggesztések, hagyatéki ügyek, hatósági bizonyítvány kiállítás,
honosítás, környezet és természetvédelmi feladatok, közlekedéssel összefüggő feladatok,
közérdekű bejelentések-panaszok ügyintézése, oktatásügyi feladatok, talált tárgyak és
lefoglalt dolgok tárolása-értékesítése, vízügyi igazgatási feladatok, stb.
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Ugyancsak 2011. évet érinti, de itt tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet a rendszergazdai
tevékenységről:
A rendszergazda, munkába állása óta folyamatosan végzi az idők folyamán
felgyülemlett informatikai feladatok végrehajtását, szem előtt tartva az ügyintézők napi
munkájának könnyítését, ésszerűsítését. Elkezdte egy olyan program írását, ami a kiadott
segély előlegek visszavonását tartja majd nyilván, illetve fejlesztési fázisban van
önkormányzat intézményei részére egy munkaidő nyilvántartó beléptető rendszer, amely
alkalmas lesz arra, hogy a be- és kilépések mellett számítsa a dolgozók letöltött munkaidejét,
illetve a dolgozók külső intézményekben eltöltött idejét pl. mérhető lesz, hogy egy iskolában
mennyi az informatikus által eltöltött idő, vagy a városüzemeltetés dolgozóinak karbantartásra
fordított ideje egy-egy intézménynél.
A megtakarítás jegyében igyekszünk a Hivatal számítógépeinek operációs rendszereit
nyílt forráskódú rendszerre cserélni, amely a magas licensz díjak miatt szükséges. Ez az
átállás is folyamatban van, ami a teljes megvalósítást hátráltatja, hogy minden eddig használt
program működését vizsgálni kell, hogy a csere miatt nehogy csorbát szenvedjen, elvesszen
az adat.
A pénzügyi csoportban történő feladatátszervezések következtében szükségessé vált
bizonyos Kincstári célszoftverek több gépen való használatának biztosítása, ami
megvalósításra került.
Az adó csoport által használt program eddig leporellóra, elavult formátumú adóval
kapcsolatos határozatot készített, amely a mai igényeket nem elégítette ki és mellette
költségesebb volt. A rendszergazda segítségével sikerült egy új formátumot létrehozni, illetve
a tömeges határozatok esetén a tértivevény is géppel készül, jelentős kézimunka
megspórolásával.
Folyamatos a Hivatalban és intézményeikben az informatikai eszközök átvizsgálása és
a használhatatlan eszközök selejtezése, elszállítása.
A rendszergazda feladatai közé tartozik a www.alsozsolca.hu címen található
információs portál karbantartása is. Ennek eleget téve, illetve ezen túlmenően kialakításra
került egy új arculatú és adattartalmú honlap a visszajelzések alapján, sokak megelégedésére.
A honlap fejlesztése folyamatos. A Közösségi Ház honlapja szintén felújításra vár, melyet
szintén a rendszergazda fog elvégezni. Ennek kivitelezése jelenleg egyeztetés alatt van.
A Herman iskola sikerrel pályázott informatikai eszközökre (56 db számítógép, 15 db
notebook, 15 db interaktív tábla, 1 db szerver, 2 csomag 32db-os feleltető, 1 db
notebook+fejhallgató nagyothalló diák számára), mely eszközök április hónap folyamán
megérkeztek s beszerelésre kerültek a három tagintézmény tantermeibe. A Benedek
Tagiskolából leszerelt gépek közül 5 db a Fekete István Óvoda és Bölcsőde csoportszobáiban
került elhelyezésre. A Hermanból leszerelt gépek helyben, a tantermekben elosztva lesznek
beüzemelve.
A Közösségi Ház számítógépparkja felmérésre került, ami alapján megállapítható,
hogy fejlett infrastruktúrával rendelkeznek, viszont az ügyfelek által látogatható
számítógépekre elengedhetetlen lenne egy olyan szabályzó rendszer bevezetése, ami a
letöltött WEB tartalmat cenzúrázza, illetve szabályozni kell az ezen számítógépeken történő
programfuttatási jogokat is.
Szükség esetén a rendszergazda a jegyző tudtával végzi az intézményekben felmerülő
informatikai feladatokat.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.
§-ában foglaltak szerint a jegyző feladata, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról - jogszabályban meghatározott tartalommal - a képviselő-
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testületnek minden évben tájékoztatást adjon, melynek ezúton teszek eleget a 2010. évi
feladatok tekintetében.
A jegyző gyámügyi igazgatással a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatait
Marcsikné Orosz Emese aljegyző végzi, akit kiadmányozási joggal felhatalmazott.
Demográfiai mutatók:
Alsózsolca lakosságszáma 2010. január 1-jén: 5929
Gyermekek korcsoportos megoszlása
0-2 éves
220
3-5 éves
205
6-13 éves
733
14-17 éves
359
összesen :
1517

fő
fő
fő
fő
fő
fő

Településünk óvodáiba 240 gyermek jár. Ezen óvodai létszámból 162 hátrányos ezen belül
87 fő halmozottan hátrányos helyzetű /olyan gyermekek, akik gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek és szüleinek a legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános./
674 fő az Alsózsolcán általános iskolába járó gyermekek létszáma. 527 tanuló hátrányos, 325
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 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 gyermekkel kapcsolatosan felmerülő problémák esetén az intézmények jelzéssel élnek a
gyermekjóléti szolgálat felé, ahol a gyermek alapellátásba vételével elkezdődik a gyermek
illetve családjának a „gondozása”.
A megélhetési problémák, a szülők életviteli problémái miatt magas a veszélyeztetett
gyermekek száma. 2010. évben az alapellátásban gondozott gyermekek száma 174 fő volt.
Amennyiben a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátás önkéntes igénybevételével
megszüntetni nem lehet, a gyermek védelembe vételére kerül sor.
2010. évben 388 személy ellen érkezett szabálysértési feljelentés a közoktatási törvényben
meghatározott kötelezettségek megszegése – igazolatlan hiányzás - miatt.
250 órát meghaladó iskolai hiányzások miatt kiskorú veszélyeztetése miatt 2 esetben került
sor kiskorú veszélyeztetésének alapos gyanúja miatt eljárás kezdeményezésére az
ügyészségen.
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.
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A védelembe vétel legfőbb okai:
- a szülők hanyag magatartása
- óvodai, iskolai hiányzások
- rendőrségi hatósági intézkedésre került sor a gyermekkel szemben.
A védelembe vett gyermekek száma évek óta növekszik. .
2006. évben 36 volt a védelembe vett gyermekek száma
2007. évben 41 volt a védelembe vett gyermekek száma
2008. évben 62 volt a védelembe vett gyermekek száma.
2009. évben 70 volt a védelembe vett gyermekek száma
2010. évben pedig 79 fő. /2010. december 31-én/.
2010. évben 29 gyermek védelembe vételét szüntettük meg.
A megszüntetés okai:
- Alsózsolcán megszűnt a lakcímük, elköltöztek
- a gyermek családjában kialakult veszélyhelyzet rendeződött, a gyámhatóság további
intézkedésére, felügyeletére nincs szükség
- a gyermekek intézeti elhelyezésére került sor
- a gyermek nagykorú lett.
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 23
gyermeket érintett/ a gyámhivatali eljárás megszüntetésére került sor, azaz további
intézkedést nem kezdeményezett a gyámhivatal.
A védelembe vett gyermekek számának a növekedését eredményezte az is, hogy a tavalyi
évben bevezetett iskoláztatási támogatás felfüggesztése esetén a felfüggesztéssel egyidőben amennyiben a gyermek még nem volt védelembe - el kell rendelni a gyermek védelembe
vételét is.
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 törvényi változás következtében a családi pótlék összegének 100 %-a erejéig
lehet elrendelni a természetbeni formában történő nyújtást, az eddigi legfeljebb 50 %-ig
történő mérték helyett.
A tavalyi évben két család esetében, mely 10 gyermeket érintett került sor a családi pótlék
természetbeni formában történő juttatására.
A családi pótlék természetbeni nyújtásához pénzfelhasználási tervet kell készíteni. A családi
pótlék természetbeni formában történő nyújtása esetén a gyermekek részére eseti gondnokot
kell kijelölni, aki 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.
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A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a tankötelezettség
teljesítésével összefüggésben 2010. augusztus 30-i hatállyal bevezette az iskoláztatási
támogatás felfüggesztésének a lehetőségét. Az eljárás keretében 10 igazolatlan óra után az
iskola jelzést küld a jegyzői gyámhatóságnak. 2010. december 31-ig 57 esetben került sor
jelzésre 10 iskolai igazolatlan órát elérő iskolai hiányzás esetében. A jegyzői gyámhatóság
végzésben figyelmezteti a szülőt arra, hogy az adott tanévben mulasztott ötvenedik
igazolatlan óra után az iskoláztatási támogatás 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. A
felfüggesztett iskoláztatási támogatást a Magyar Államkincstár az önkormányzat által nyitott
családtámogatási folyószámlára utalja át. A folyószámláról az eseti gondnok veszi fel az
iskoláztatási támogatást, és a szülővel együtt költi el. Az adott hónapban elköltött pénzzel
minden hónap 5. napjáig számlákkal számol el a gyámhatóságnak.
2010. december 31-ig 50 órát meghaladó iskolai hiányzás miatt 11 fő esetében érkezett jelzés.
7 fő esetében került sor az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére. 4 fő esetében az eljárás
megszüntettük az alábbiak miatt:
- 1 fő nagykorú
- 3 fő magántanuló lett időközben.
/A beszámoló elkészítéséig újabb 9 gyermek esetében került sor az 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 megállapítható, hogy a felfüggesztés egyetlen esetben sem
érte el célját, mivel a tanulók a felfüggesztés ellenére sem jártak iskolába, így az iskoláztatási
támogatás természetbeni formában történő további juttatásáról kellett ismételten intézkedni.
Összességében megállapítható, hogy a felfüggesztésnek nincs visszatartó hatása, hiszen az
iskoláztatási támogatást a család megkapja, a kirendelt eseti gondnokkal /családgondozó/
együtt költi el. Meglátásunk szerint több család úgy érzi, hogy az a forma számára kedvező,
hisz így nem kerül a pénz a „kamatosokhoz.”
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.
2010. évben 83 kérelem érkezett hivatalunkhoz. 23 esetben került sor az óvodáztatási
támogatás megállapítására, a többi esetben a kérelem elutasításra került.
Az elutasítás oka elsősorban a gyermekek óvodai hiányzása volt.
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.
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2010. évben 4 esetben került sor ideiglenes elhelyezésre, mely 12 gyermeket érintett.
- 7 gyermek esetben gyermek esetében gyermekotthonban
- 3 gyermek esetében nevelőszülőnél
- 2 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.
2010. évben 24 esetben kaptunk értesítést a gyermek születési helye szerinti
anyakönyvvezetőtől apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről. Ezekben az
esetekben 14 gyermek esetében került sor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok
felvételére. Sok esetben többszöri idézés ellenére sem jelennek meg a szülők, így a gyermek
családi jogállásának rendezésére van amikor csak van olyan eset, amikor csak évek múlva
kerül sor.
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 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 átlagos
száma 1003 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/.
2010. évben 170 fő részesült egyszeri támogatásban, összesen 847. 000 Ft összegben. Ezen
támogatások teljes összege az önkormányzat költségvetését terheli. Ezen támogatásokat
zömében gyógyszerköltség, iskolai programok, kórházi ellátás támogatására kérik a szülők a
szociális bizottságtól.
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Önkormányzatunk 2010. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati pályázati rendszerhez. 2010. évben 23 fiatalt támogatott önkormányzatunk
4.000-,Ft/hó összegben.
16 fő A típusú, 7 fő B típusú pályázó részesült ösztöndíjban. A nyújtott támogatás összege
2010. évben 860.000,-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 1-7. osztályos általános iskolai tanulók. 2010. évben 113 fő óvodás és
374 fő általános iskolás, azaz összesen 487 fő étkezett ingyenesen.
Évek óta pályázunk a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés
céljából nyújtott pályázatra. Összesen 3.597.880,-Ft összeghez jutottunk, melyből 221
gyermek étkeztetéséhez tudtunk segítséget nyújtani 44 napon keresztül.
Az ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult gyermekeket önkormányzatunk 5.000,-Ft/fő
összeg támogatásban részesítette. Támogatásban részesültek az iskolakezdéskor a
középiskolások 5.000,-Ft, egyetemisták, főiskolások 10.000,-Ft összegben.
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.
2010. januárjában került átadásra az Új Magyarország Fejlesztési Terv ÉMOP pályázati
támogatási rendszer keretében felújított új, modern gyermekjóléti szolgálat. A
családgondozók munkavégzéséhez rendelkezésre áll interjú szoba, „Biztos Kezdet” helyiség,
tanácskozó terem, ügyfeleknek váróhelyiség. A szolgáltatást 2 fő családgondozó és 1 fő
családgondozó asszisztens biztosítja.
Településünkön a tavalyi évben kezdte meg működését a szintén felújított Fekete István
Óvodában 1 bölcsődei csoport , mely 12 gyermek bölcsődei ellátását tudja biztosítani.
A gyermekjóléti szolgálat szakmai ellenőrzését 2011. évben végezte el a BAZ. 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.
A Polgármesteri Hivatalban végzett munkát folyamatosan ellenőrzi a Miskolc Városi
Ügyészség, Megyei Ügyészség, a Közigazgatási ma már Kormányhivatal, a Miskolc
Kistérség Többcélú Társulása és a Magyar Államkincstár. Apróbb hiányosságok kerültek
megállapításra, melyet kiküszöböltünk. A beszámoló készítésével egy időben történt meg a
Kormányhivatal átfogó hatósági ellenőrzése, mely magába foglalta a 2006-2010. között eltelt
időszak áttekintését, tájékoztatom Önöket, hogy szintén csak kisebb, jelentéktelen
hiányosságokat észlelt.
Fentiek alapján kérem a képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.
Alsózsolca, 2011. május 19.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

19

