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EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETE 

2010. május 12-én megtartott rendkívüli ülésének 
 
 
 
 
 
 

a./ Tárgysorozata 
 
 
b./ Jegyzıkönyve 
 
 
c./ Határozata 

 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 

 
1./ Komplex telep-programban való részvétel. 
 
2./ Közmunkaprogramhoz önerı biztosítása. 
 
3./ Mővelıdési Központ, Könyvtár és Múzeum „Alapító Okirat”-ának módosításáról 
     szóló 43/2010. (III.24.) Ök. számú határozat módosításáról. 
 
4./ Edelényi Gimnázium és Szakképzı Iskola korszerősítése és bıvítése kivitelezési 
     munkáihoz saját erı biztosítása. 
 
 
 
 
E d e l é n y, 2010. május 12. 

 
 
 
     
Dr. Csiszár Miklós  
címzetes f ıjegyzı 
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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült:    Edelény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május  

12-én megtartott rendkívüli  ülésén.  
 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Baricska Jánosné, Bartók Jánosné,  

Csabai Gyula, Görgei Gyula, Hernádi Attiláné, Kiss András, 
Lázár István, Magyar Árpádné, Nagy Béláné, Németh András 
alpolgármester, Szatmáriné Molnár Éva, Vattay Béla, Vágó Tibor 
képviselık 

 
Igazoltan távol:   Borza, Bertalan, Dr.Daher Pierre, Molnár Zoltán, Varga Ferenc, 

képviselı 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:   Dr.Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı 
       Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetıje 
       Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális  

     Osztály, Okmányiroda vezetıje   
         Farkas László osztályvezetı 
 
 
Polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevıket, majd megállapítja, 
hogy a képviselı-testület határozatképes, mivel a 18 fıs testületbıl 13 fı jelen van, 
késıbb érkezik Szatmáriné Molnár Éva képviselı, így a képviselı-testület létszáma 
14 fı lesz.  
 
Polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait. 
Megkérdezi, hogy a képviselı-testület tagjai részérıl az ülés napirendi pontjaival 
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
Képviselı-testület tagjai részérıl az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester javasolja a meghívóban szereplı napirendi pontok elfogadást. 
 
Képviselı-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait 13 igen szavazattal 
egyhangúlag  elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

67/2010. (V.12.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  

  
     Tárgy:  Rendkívüli ülés napirendi pontjainak meghatározása. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza  

 
1./ Komplex telep-programban való részvétel. 

Elıadó: polgármester 
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2./ Közmunkaprogramhoz önerı biztosítása. 

Elıadó: polgármester 
 
3./ Mővelıdési Központ, Könyvtár és Múzeum „Alapító Okirat”- 
     ának módosításáról szóló 43/2010. (III.24.) Ök. számú  
     határozat módosításáról. 

Elıadó: polgármester 
 

4./ Edelényi Gimnázium és Szakképzı Iskola korszerősítése és  
     bıvítése kivitelezési munkáihoz saját erı biztosítása. 
     Elıadó: polgármester 

 
(Szatmáriné Molnár Éva az ülésre megérkezett, így a jelenlévı képviselık létszáma 
14 fı.) 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Komplex telep-programban való részvétel. 
Elıadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 59. sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság véleményét 
ismertetve elmondja, hogy ez a telep-program már ismételt „szlogenek”, hiszen 2002-
ben is meghirdette az akkori kormány és akkor sem történt az integrációban nagy 
elırelépés. 2005-ben szintén meghirdetésre került ez a program, majd 2009-ben is, 
amikori Bajnai Gordon miniszterelnök azt mondta 2009. szeptemberében, hogy 100 
cigány-telepet felszámolnak, a pályázat kiírása viszont 2010. márciusa, amellyel 
kapcsolatos elıterjesztés most van a testület elıtt. Az elıterjesztésben sok 
alternatíva szerepel, mely a lakosság széles rétegét érintı kérdéskör, ezért a 
lakosság és a civil szervezetek véleménye nélkül és kellı információ hiányában, - 
hogy megbontható-e a pályázat, stb.  - a bizottság nem kíván állást foglalni.  
Mindezekre tekintettel a bizottság sem az „A”, sem a „B” változatot nem javasolja 
elfogadásra, helyette egy „C” változatot javasol, miszerint kellı információ hiányában 
nem foglal állást. 
 
Kiss András Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
a bizottság véleményét ismertetve elmondja, hogy vizsgálták a pályázati feltételeket 
és az edelényi településszerkezetet is olyan tekintetben, hogy hogyan tudnának 
bekapcsolódni a programba. A bizottság kinyilvánította, hogy valóban szükség van a 
cigányság felzárkóztatására, ugyanakkor úgy ítélik meg, hogy a jelen pályázati 
feltételek szerinti kiírásnak, valamint az edelényi településszerkezetet figyelembe 
véve a jelen formában és változatban nem tudja támogatni, ezért a „B” változatot 
javasolja elfogadásra. A bizottság szükségesnek látná a késıbbiek olyan pályázaton 
részt venni, amellyel a romákat olyan helyzetbe tudnák hozni, hogy saját magukon 
segítenének azzal, hogy összkomfortosíthatnák a meglévı lakásaikat, ezáltal is 
emelve a szegregátumok életminıségét, komfortosságát. 
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Polgármester  a szavazás elıtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatával 
kapcsolatban megjegyzi, hogy a „C” változat, miszerint nem foglal állást, nem 
módosító javaslat, de természetesen szavazásra bocsátja. 
Ezt követıen szavazásra bocsátja „C” változatot, miszerint nem foglal állást a 
kérdésben. 
 
Képviselı-testület a javaslatot 5 igen, 2 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett 
elvetette. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a „B” változat elfogadását. 
 
Képviselı-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett elvetette. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja az „A” változat elfogadását. 
 
Képviselı-testület a javaslatot 1 igen, 6 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett 
elvetette. 
 
A polgármester megállapítja, hogy a határozati javaslat egyik változata sem kapott 
többséget, így a képviselı-testület nem hozott határozatot. 
 
2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Közmunkaprogramhoz önerı biztosítása. 
Elıadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 60. sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánoné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság véleményét 
ismertetve elmondja, hogy a közmunkaprogrammal kapcsolatosan több kérdést 
szerettek volna a bizottsági ülésen megbeszélni, de nem volt erre kellı információ . 
A költségvetésben 286 fı alkalmazása szerepel, de információjuk szerint  kb. 400 fı 
van alkalmazva a közmunkaprogramban. Örülnek annak, hogy a munkanélküliség 
ezáltal csökken, viszont kíváncsiak lettek volna ennek a pénzügyi fedezetére, a 
munkatervvel kapcsolatos dolgokra illetve, hogy a létszám hogyan alakul. Mivel 
nagyon sok kérdés merült fel, ezért a bizottság azt kéri, hogy készüljön a kérdésekkel 
kapcsolatosan a májusi ülésre egy elıterjesztés, amelyben egyértelmően választ 
kapnak a megfogalmazott kérdésekre. A bizottság egyben a határozati javaslat 
elfogadását is támogatja. 
A következıkben ismerteti a bizottsági ülésen felmerült és megfogalmazott 
kérdéseket: 
- Miért nem lett módosítva a „Közfoglalkoztatási Terv”? A 286 fı helyett 400 fı van 
alkalmazva, ki kell térni a költségvetésben elfogadott finanszírozási keret 
felhasználására. 
- Miért nem pályáznak közfoglalkoztatást szervezı foglalkoztatásának 
támogatására? Nagyon sok önkormányzat ilyen nagy létszám mellett 4-5 fıt 
alkalmaz szervezıként. Ez új munkahelyet is teremtene, másrészt, ha nem találnak 
olyan szakirányú embert, akkor ez a pályázat biztosítja a szakképzésüket is. 
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- A tervtıl való eltérés okai, kitérve a munkaszervezés módjára, milyen szinten, ki 
szervezi a munkát? 
- Ellenırzi-e az önkormányzat a közcélú foglalkoztatást? Ha igen, hogyan? Hány 
munkáltató bevonását tervezték, és ténylegesen milyen munkáltatókkal végeztették 
el a foglalkoztatást és azokkal milyen együttmőködési megállapodást kötöttek? 
- A munkáltató írásos kérelmét figyelembe veszik-e? A  munkáltató, az intézmények 
errıl hogyan vélekednek?  
- Van-e információ a munkáltató és a közcélú dolgozók elégedettségére 
vonatkozóan? Hogyan szerzik azt be és milyen tartalmúak? 
- Hány alkalommal érkezett panasz, ha igen mit tett az önkormányzat?  
- Munkaügyi Felügyelıség tartott-e ellenırzést, voltak-e hiányosságok, milyen 
típusúak?  
- Milyen típusú nyilvántartást vezetnek a közcélú foglalkoztatásról, azok milyen 
adatokat tartalmaznak, mennyire naprakész és milyen gyorsan nyerhetı információ 
belıle? Önkormányzati képviselı naponta találkozik olyan lakossági igényekkel, 
amelyekre a megoldást az önkormányzattól várják pl.: járdaépítés, csapadékvíz-
elvezetés, a közterületnek a tisztasága, parkosítás, főnyírás. Tehát a helyi lakossági 
szükségletekhez igazodóan milyen feladatokat javasolnak körzetenként a lakossági 
igényeknek megfelelıen a foglalkoztatás keretében elvégeztetni? 
- Mennyi a RÁT-ra jogosult személy teljesítése a törvény által elıírt évi legalább 90 
munkanap, vagy idıarányos részének teljesítése és mindez az összes ellátott hány 
százalékát érintette? 
- Mennyi rendszeres szociális segélyezett kérte a megállapodás megkötését, és 
mennyien vállalták  a közcélú foglalkoztatásban való részvételt? 
- Hány alkalommal és milyen arányban fordult elı, hogy a jogosult nem fogadta el a 
megfelelı munkát és emiatt megszüntetésre került az aktív korúnak az ellátása?  
- Hány alkalommal és milyen arányban fordult elı, hogy nem tudtak megfelelı 
munkát biztosítani a RÁT-ra jogosult részére? Ennek mi volt az oka?  
- Kikötnek-e próbaidıt a közcélú foglalkoztatás esetén a munkaszerzıdésben? 
- Hány foglalkoztatott munkaviszonya szőnt meg próbaidı alatt, milyen okokból?  
- Érkezett-e kérés az év során rendszeres szociális segélyezettek körébıl – azon 
belül is elsısorban az 55 év felettiektıl, illetve elızetes együttmőködést teljesítı 
személytıl - foglalkoztatásra? Biztosított-e az önkormányzat munkalehetıséget 
ezeknek az ügyfeleknek? Ha nem biztosított, mi volt ennek az oka?  Rendelkezésre 
állási támogatásban részesültek? Akarták-e foglalkoztatásba bevonni? Amennyiben 
a kérést támogatták, mindenkinek tudtak-e munkát biztosítani? 
- Mi volt a tényleges kiválasztási szempont - szaktudás, nyugdíjellátáshoz, vagy 
harmadik típusú álláskeresési segélyre való jogosultsághoz szükséges szolgálati 
idınek a megszerzése? 
- Szükséges-e a meglévı gyakorlaton változtatni, ezzel kapcsolatos eljárási 
szabályzatot, a rendeletet módosítani? 
Úgy gondolja, hogy ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása nem jelent plusz 
munkát az önkormányzat számára, hiszen a 2009-es teljes évi tapasztalat és 
gyakorlat alapján megoldható, másrészt a 2010. évi költségvetést a módszertani 
intézményes rendszerben a minisztériumi elıírás szerint ennek alapján kellett 
összeállítani, bár a bizottságnak erre információja most nem volt. Azt gondolja, hogy 
mindez a hivatalnak a rendelkezésére áll, így könnyő lesz összeállítani a májusi 
testületi ülésre, hogy ebben a témában teljesen képben legyenek.  
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Ez annál is inkább fontos, mert 400 fı lett alkalmazva, és örülnek, hogy ennyi 
munkanélkülit foglalkoztatnak, bár a város területén látványos, eredményes munka - 
lehet, hogy szervezési gondok miatt, - nem látható.  
Példaként említette, hogy az oszlopokra nem kerültek kihelyezésre a virágok, nagyon 
sok lakossági bejelentés érkezik a főnyírással kapcsolatban, a parkokban a virágok 
teljes egészében még nincsenek kiültetve. Lehet példát találni Szendrıben, 
Sajószentpéteren, ahol ugyancsak nagyarányú a foglalkoztatottak száma, de ezeken 
a településeken az elvégzett munka alapján  látható eredménye van.  
Edelényben is el kellene érni az elkövetkezendı idıszakban azt, hogy eredménye 
legyen a közfoglalkoztatásnak. Az önkormányzat 2010-re vonatkozó 
közfoglalkoztatási terve szerint 717 fıt lehet bevonni, illetve alkalmazni, melyre  a 
tervben 317 millió forint összeg található, ami megközelítıleg a költségvetés 10 %-a. 
Nagyon fontosnak tartja a bizottság, hogy az elkövetkezendı idıben eredményes, 
szervezett munka folyjon Edelényben, amelynek látványa is kell, hogy legyen. 
 
Kiss András Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az elıterjesztés határozati javaslatát 
elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselı-testület a javaslatot 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

68/2010. (V.12.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  

   
Tárgy : Közmunkaprogramhoz önerı biztosítása 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megtárgyalta a „Közmunkaprogramhoz önerı biztosítása” tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzatának  Képviselı-testülete 
hozzájárul az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2010/1 
azonosítószámú Téli-tavaszi Közmunkaprogram kapcsán 
további kis értékő tárgyi eszközök beszerzéséhez összesen 
250.000.- Ft értékben, melyhez 50.000.- Ft önrészt biztosít az 
általános tartalék terhére. 
 
Határidı: azonnal, illetve folyamatos 
Felelıs: elnök 

 
3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Mővelıdési Központ, Könyvtár és Múzeum „Alapító Okirat”-ának módosításáról szóló 
43/2010. (III.24.) Ök. számú határozat módosításáról. 
Elıadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 61. sorszám alatt.) 
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Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Kö rnyezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 
javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselı-testület a javaslatot 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

69/2010. (V.12.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  

  
 Tárgy:  Mővelıdési Központ, Könyvtár és Múzeum „Alapító Okirat”-ának  
                       módosításáról szóló 43/2010. (III.24.) Ök. számú határozat  
                       módosításáról. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mővelıdési Központ, 
Könyvtár és Múzeum „Alapító Okirat”-ának módosításáról szóló 
43/2010.(III.24.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja, és egészíti 
ki: 

(1) A 43/2010.(III.24.) számú határozat 1./ b) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

„1./ b) Az Alapító Okirat 2. pontjában a „ Jogszabályban meghatározott 
közfeladata:” cím alatti szövegrész helyébe az alábbi szövegrész  
lép: 

„ Közmővelıdési, könyvtári, múzeumi, felnıttképzés, és 
felnıttképzési szolgáltatások , turisztikai információs-feladatokat ellátó 
közszolgáltató költségvetési szerv.” 

 

(2) A 43/2010.(III.24.) számú határozat 1./ c) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

„1./ c) Az Alapító Okirat 2. pontjában az „Alaptevékenységi szakágazat:” 
cím alatti szövegrész helyébe a „910100 Könyvtári, levéltári 
tevékenység” szövegrész lép.” 

(3) A 43/2010.(III.24.) számú határozat 1./ d) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

„1./ d) Az Alapító Okirat 6. pontjában a „Tevékenység jellege alapján:” cím alatti 
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: „Közmővelıdési, 
könyvtári, múzeumi, felnıttképzés, és feln ıttképzési szolgáltatások, 
turisztikai információs feladatokat ellátó közszolgáltató költségvetési 
szerv (közintézmény). 

Típusa: közintézmény.” 
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(4) A 43/2010.(III.24.) számú határozat 1./ pontja az alábbi f) ponttal egészül 
ki: 

„1./ f) Az Alapító Okirat 7. „Szakfeladat-rend szerinti tevékenységi körbe 
tartozó feladatok megjelölése, tevékenységi besorolása” pontban 
az „Alaptevékenységi szakágazat:” cím alatti szövegrész helyébe 
az alábbi szövegrész lép:  
„9101 Könyvtári, levéltári tevékenység.”  

 
(5) A 43/2010.(III.24.) számú határozat melléklete helyébe e határozat 

melléklete lép. 

 
Határidı: a 43/2010.(III.24.) számú határozat 3. pontja szerint. 
Felelıs: polgármester, jegyzı 

 
 

Melléklet a 70/2010.(V.12.) számú határozathoz 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
 

Edelény Város Önkormányzat Képvisel ı-testülete a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.  törvény 1. §-a alapján az 
alábbi (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ) alapító okiratot adja ki: 

 
11.      Az intézmény neve, székhelye:  

 Mővelıdési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 
 3780 Edelény, István király útja 49.  
 
 Az intézmény rövidített elnevezése:  
 Mővelıdési Központ, Könyvtár és Múzeum 

 
  Telephely: 
  Városi Könyvtár     3780 Edelény, István király útja 49.  
    Mővelıdési Központ    3780 Edelény, Borsodi út 9. 
   Szekrényessy Árpád Múzeum   3780 Edelény, Borsodi út 155. 
                                    Váralja u. 1. 
                                    Váralja u. 2. 

2 
3Edelényi Turisztikai Információs Iroda 3780 Edelény, István király útja 49. 

     Borsodi Földvár       3780 Edelény, Borsvezér út. 
 

42. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
5 Közmővelıdési, könyvtári, múzeumi, felnıttképzés, és felnıttképzési 
szolgáltatások, turisztikai információs-feladatokat ellátó közszolgáltató 
költségvetési szerv. 

                                           
1 10/2008. (I.30.) számú határozattal módosítva.  
2 43/2010.(III.24.) számú határozattal törölve. 
3 37/2009. (III.25.) számú határozattal módosítva. 
4 85/2009. (V.13.) számú határozattal megállapítva. 
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6Alaptevékenységi szakágazat:  
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
Törzskönyvi nyilvántartási száma:  
439611 

 
Alapítás éve:  
1952 
 
Az intézmény alapítója: 

         Edelény Város Önkormányzata 
 

73.  Az intézmény irányító szerve, székhelye: 
Edelény Város Önkormányzata 
3780 Edelény, István király útja 52. 

 
 84.  Az intézmény m őködési területe: 
        Edelény város, a kistérség és Kelet-Cserehát 
 
95.  A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  

         Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
106.     Tevékenység jellege alapján:  

Közmővelıdési, könyvtári, múzeumi, felnıttképzés, és felnıttképzési 
szolgáltatások, turisztikai információs feladatokat ellátó közszolgáltató 
költségvetési szerv (közintézmény). 

Típusa: közintézmény. 
 
117.    Szakfeladat-rend szerint tevékenységi körbe t artozó feladatok   
           megjelölése: Tevékenységi besorolás: 

 
Alaptevékenységi szakágazat:  
 
129101 Könyvtári, levéltári tevékenység. 

 
a./ Ellátandó alaptevékenysége, szakágazati rend sz áma: 
 

13 
8904421 Közhasznú foglalkoztatás 
 

                                                                                                                                    
5 …/2010.(V.12.) számú határozattal módosítva. 
6 …/2010.(V.12.) számú határozattal módosítva. 
7 85/2009. (V.13.) számú határozattal módosítva. 
8 45/2007. (III.22.) számú határozattal kiegészítve. 
9 85/2009. (V.13.) számú határozattal módosítva. 
10 …./2010.(V.12.) számú határozattal módosítva. 
11 85/2009. (V.13.) számú határozattal módosítva.  
12 …./2010.(V.12.) számú határozattal módosítva. 
13 43/2010.(III.24.) számú határozattal törölve. 
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8419011 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai /75192-2/ 

 
148559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás /80401-7/ 
 
118559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás /80402-8/ 
 
118559331 Foglalkoztatást elısegítı képzések 
 
118559341 Megváltozott munkaképességőek rehabilitációs képzése   

/80403-9/ 
 
118559351 Szakmai továbbképzések 
 
118559361 Kötelezı felkészítı képzések 
 
118559371 M.n.s. egyéb felnıttoktatás 
 
9004001 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése  

/92181-5/ 
-  Magas színvonalon biztosítja a település lakói 

számára a különbözı közmővelıdési lehetıségeket.  
- Értékközvetítés, értékteremtés fórumainak 

megszervezését pódiummősorok, kiállítások, fórumok, 
találkozók és egyéb, nem bevételes, illetve támogatást 
igénylı rendezvények stb. szervezésével valósítja 
meg.  

-  Mővelıdésszervezés feladatait életkor- és réteg-
specifikusan valósítja meg. 

-  A létrehozott kulturális értékek bemutatása, 
közvetítése. 

-  Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, 
lebonyolítása. A Városi Önkormányzat megbízásából 
és támogatásával szervezi és rendezi a városi, állami 
és nemzeti ünnepeink megemlékezéseit. 

 
 9105011            Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk  
                           /92312-7/ 
 
                        9105021           Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek  
                                                 mőködtetése /92182-6/ 

-  Helyi öntevékeny és önszervezıdı, alkotó 
közösségek, kulturális egyesületek mőködési 
feltételeinek támogatása, segítése, különösen a 
következı területeken: képzımővészet, zene, 
táncmővészeti fotómővészeti, díszítımővészet, stb. 

-  Egyedi és társadalmi kezdeményezések felkarolása, 
segítése. A település lakóinak érdekeire, 

                                           
14 185/2009. (IX.15.) számú határozattal kiegészítve. 
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érdeklıdésére építve segíti a szervezıdı 
közösségeket, amatır mővészeti csoportokat, 
egyesületeket, termek bérbeadása stb. 

- Családi ünnepségek szervezése /93092-1/ 
 

 9499001 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi 
tevékenység /92182-6/ 
- turisztikai adatbázis kialakítása és gondozása 
- turisztikai tervek, programok kidolgozása 
- helyi és térségi turisztikai fejlesztési programok 

megvalósításának koordinálása 
- közlekedési és szállásinformációk nyújtása 
- kirándulási és üdülési, kulturális és szabadidıs 

programajánlatok kidolgozása és szolgáltatása 
- turistatérkép, helyi és térségi kiadványok árusítása 
- reklámanyagok terjesztése 
- közremőködés házasságkötések lebonyolításában  

  
 9101211  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása /92312-7/ 
  
 9101221  Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme  
                                           /92312-7/ 
  
 9101231  Könyvtári szolgáltatások /92312-7/ 

A Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtárnak az 
állampolgárok és jogi személyek számára korlátozás 
nélkül közvetlenül köteles biztosítani a könyvtári 
szolgáltatást: 
- a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, illetve helyben 

való használatát, 
- a könyvtárhasználói kérésre, illetve más könyvtár 

számára a könyvtárközi kölcsönzés lehetıségét postai 
úton és telefaxon, eredetiben és másolatban, 

- a bibliográfia és szakirodalmi tájékoztatást, valamint 
számítógépes információs szolgáltatást (országos 
szolgáltatások igénybevételével is), 

- a szóbeli és írásos tájékoztatást az intézmény 
győjtıkörérıl, szolgáltatásairól, 

- a könyvtári rendszer szolgáltatásairól a tájékoztatást, 
- a könyvtári és információs, valamint a múzeumi hálózat 

szolgáltatásainak közvetítését, 
- a városra vonatkozó könyvtári jellegő dokumentumokat, 

illetve információkat (helyismereti tevékenység), 
- a gyermek könyvtárhasználóvá nevelése érdekében 

mőhelyeket, klubokat, játszóházakat, táborozást 
szervez, 

- helytörténeti munkák (értekezések, dolgozatok 
szociográfiák…) kiadatása, kiadása, árusítása) 

- közhasznú szolgáltatások közvetítését, 
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- városi kiadványok terjesztését, a városi intézmények 

szolgáltatásairól a tájékoztatást, 
- a könyvtári területen az alaptevékenység 

megvalósítását elısegítı rendezvények elıkészítését és 
szervezését 

- a lakosság számára internet- és fax-szolgáltatás, 
valamint számítógép használat, fénymásolás 

 
9102011 Múzeumi győjteményi tevékenység /92321-5/ 

- Az engedélyben foglalt területen (Cserehát) győjtést 
folytat néprajzi, történelmi, mővelıdéstörténeti 
tárgykörben. 

 
9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység /92321-5/ 

- Bemutatja a tájházban ırzött értékeket. 
 
9102041 Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati 

tevékenység /92321-5/ 
- A Borsodi Tájház SZMSZ-ben foglalt nyitva tartását 

biztosítja. 
- Gondoskodik a Borsodi Földvár bemutatásáról. 
- Rendhagyó történelem órákat szervez a tanulóifjúság 

körében. 
- Népszerősíti a várost és annak értékeit a turisztika és 

idegenforgalom fellendítése érdekében. 
- Informálja a látogatókat turisztikai kérdésekben. 
- Rendezvényeket, bemutatókat, népmővészeti 

kirakodóvásárokat szervez. 
 

9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 
mőködtetése /92601-8/ 
- a történelmi hely megırzésérıl, bemutatásáról, 

fejlesztésérıl való gondoskodás, 
- dokumentumok győjtése az objektumról, 
- a történelmi hely népszerősítése, kiadványokban, helyi 

és országos médiákban, 
 
9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 

/92601-8/ 
 

15b./     Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 
 
 
 
 

                                           
15 85/2009. (V.13.) számú határozattal módosítva.  
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168. A feladat ellátását szolgáló ingatlanvagyon: 
 Edelény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2005. (VI.30.) számú 

rendelete szerint az intézmény ingyenes használatába adja az Edelény, István 
király útja 49., Edelény, Borsodi út 9., Edelény, Borsodi út 155., Edelény, Váralja 
u. 1. és Edelény, Váralja u. 2. szám alatt lévı feladatellátást szolgáló 
ingatlanrészeket.  

  
9.  A használatba adott ingatlanvagyon feletti rend elkezési jog: 
 Az intézmény az elidegenítés, megterhelés kivételével a hatályos jogszabályok 

és önkormányzati rendeletben foglaltak szerint önállóan rendelkezik a 
használatba adott vagyonnal. 

 A vagyonnal való rendelkezés nem veszélyeztetheti az intézmény 
rendeltetésszerő mőködtetését. 

 
10.  Az intézmény vezet ıjének kinevezési rendje: 
 Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város 

Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki 5 évre. 
 
11. Az intézmény képviseletére jogosultak: 
 Az intézmény képviseletére az intézmény vezetıje önállóan, akadályoztatása 

esetén helyettese, vagy a vezetı által kijelölt személy önállóan jogosult. 
 
1712. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. 
évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
1813. Az intézmény jelen alapító okirata 2009. július  1. napján lép hatályba. 
 

Az új szakágazati rend 2010. január 1. napjától hatályos, a régi (zárójelbe tett) 
szakágazati rend 2009. december 31. napjáig érvényes.  

 

                                           
16 45/2007. (III.22.) számú határozattal módosítva. 
1785/2009. (V.13.) számú határozattal megállapítva. 
18 85/2009. (V.13.) számú határozattal módosítva. 
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1914.  Záró-rendelkezések: 
 
Az alapító okirat kelte és módosításai: 
Mővelıdési Központ, Könyvár, Szekrényessy Árpád Múzeum és Borsodi 
Tájház elnevezést követıen az Alapító Okirat:  
• 2007. december 13. napján kelt 241/2007. (XII.13.) számú határozattal 

jóváhagyva, 
• 2008. január 30. napján kelt 10/2008. (I.30.) számú,  
• 2009. március 25. napján kelt 37/2009. (III.25.) számú és  
• 2009. május 13. napján kelt 85/2009. (V.13.) számú, és a 
• 2009. június 9. napján kelt 121/2009. (VI.09.) számú, és a 
• 2009. augusztus 27. napján kelt 171/2009.(VIII.27.) számú, és a 
• 2009. szeptember 15. napján kelt 185/2009.(IX.15.) számú, valamint a 
• 2010. március 24. napján kelt (70/2010.(V.12.) számú határozattal 

módosított)), 43/2010. (III.24.) számú határozattal módosítva. 
 

E d e l é n y, 2010. …………… 
 

P.H. 
Dr. Csiszár Miklós Molnár Oszkár 
címzetes f ıjegyzı  polgármester 

 

                                           
19 85/2009. (V.13.) számú határozattal megállapítva. 
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4./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Gimnázium és Szakképzı Iskola korszerősítése és bıvítése kivitelezési 
munkáihoz saját erı biztosítása. 
Elıadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 62./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Kö rnyezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 
javasolja. 
 

70/2010. (V.12.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  

 
Tárgy :  Edelényi Gimnázium és Szakképzı Iskola korszerősítése 

és bıvítése kivitelezési munkáihoz saját erı biztosítása. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megerısíti  a 147/2009. (VI.3.) számú önkormányzati 
határozatát, melyben döntött az Edelényi Gimnázium és 
Szakképzı Iskola korszerősítése és bıvítése címő pályázat 
megvalósításához szükséges 25.556.000 Ft önerı biztosításáról. 
Továbbá kiegészíti  azzal, hogy ebbıl az építési szerzıdéséhez 
szükséges 10 % önerıt 21.750.000 Ft-ot a 2007. évben 
kibocsátott kötvény terhére, a fedezetkezelıi számlára történı 
befizetéssel biztosítja.  

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 

 
 
 

 
Polgármester – mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt 
– megköszönve a megjelenést, a rendkívüli ülést bezárta. 

 
 

K.m.f. 
 

 
 
Molnár Oszkár        Dr.Csiszár Miklós  
polgármester       címzetes f ıjegyzı 
 
 

 


