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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2017. március 23-án a Városháza Dísztermében  
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének 

 
 
a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 
c./ Határozata 

                                                     
 

T Á R G Y S O R O Z A T 

 
1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
 
2. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadásáról 

 
3. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról 

 
4. Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 

2016. évi munkájáról 
 

5. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2017. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 

 
6. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

Alapító okiratának módosításáról 
 

7. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél 
alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról szóló határozat 
módosításáról 

 
8. Mezőőri szolgálat létrehozásáról 

 
9. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 

 
10. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
5/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
11. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról 

 
12. A településfejlesztési és településrendezési eszközök, valamint a településkép 

védelmével kapcsolatos dokumentumok készítése során alkalmazandó 
partnerségi egyeztetés szabályairól 
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13. A településrendezési tervek készítése során alkalmazandó partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 139/2013. (VII.10.) határozat visszavonásáról 

 
14. EFOP-1.5.3-16-Humán szolgáltatások fejlesztése című felhívásra támogatási 

kérelem benyújtásáról 
 

15. Testvérvárosi együttműködés létesítése az erdélyi Székelyhíd településsel és 
pályázat benyújtása személyes találkozó létrehozására 

 
16. Edelény Város Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 
 

17. Vásárlási utalványok felhasználásának engedélyezéséről 
 

18. Városi sport- és szabadidőközpont működtetéséről 
 

19. A Művelődési Központ épületének tartószerkezeti javítására pénzügyi fedezet 
biztosításáról 

 
 
 

E d e l é n y, 2017. március 23. 
 
 
                 Dr.Vártás József 
                jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 23-án 

a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott  
rendes nyílt ülésén.  

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai Gyula, 

Fischer Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, 
Loj Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya, 
Virág Tamás képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
          Ambrusics Tibor aljegyző    
                  Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
 
46./ számú előterjesztésnél: Kovács Béla ezredes, a BAZ. Megyei Rendőr-

főkapitányság főtanácsosa 
Soltész András Edelényi Városi Rendőrkapitányság 
vezetője 

 
49, 50, 51 ,52, 64./ számú  
előterjesztésnél:  Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető 

Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális 
Kiállítóhely 

 
Jegyzőkönyvvezető:    Fazekas Jánosné ügykezelő 
 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testület teljes 
létszámmal jelen van.  
 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint: 
 

1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
 
2. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadásáról 

 
3. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról 

 
4. Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 

2016. évi munkájáról 
 

5. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2017. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 

 
6. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító 

okiratának módosításáról 
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7. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél 

alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról szóló határozat módosításáról 
 

8. Mezőőri szolgálat létrehozásáról 
 

9. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 
 

10. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016.(II.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
11. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról 

 
12. A településfejlesztési és településrendezési eszközök, valamint a településkép 

védelmével kapcsolatos dokumentumok készítése során alkalmazandó partnerségi 
egyeztetés szabályairól 

 
13. A településrendezési tervek készítése során alkalmazandó partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló 139/2013. (VII.10.) határozat visszavonásáról 
 

14. EFOP-1.5.3-16-Humán szolgáltatások fejlesztése című felhívásra támogatási 
kérelem benyújtásáról 

 
15. Testvérvárosi együttműködés létesítése az erdélyi Székelyhíd településsel és 

pályázat benyújtása személyes találkozó létrehozására 
 

16. Edelény Város Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 

 
17. Vásárlási utalványok felhasználásának engedélyezéséről 

 
18. Városi sport- és szabadidőközpont működtetéséről 

 
Javasolja napirendre felvenni  „A Művelődési Központ épületének tartószerkezeti 
javítására pénzügyi fedezet biztosításáról” szóló 64./ sorszámú előterjesztést. 
 
Az előterjesztés napirendre történő felvételét szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület a napirendre történő felvételt – 12 fő képviselő döntéshozatalban 
való részvételével - 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a testület tagjai részéről 
van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
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Polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását a módosítással együtt 
szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosítással együtt - 12 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az alábbiak szerint: 
 

1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
 
2. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadásáról 

 
3. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról 

 
4. Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 

2016. évi munkájáról 
 

5. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2017. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 

 
6. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

Alapító okiratának módosításáról 
 

7. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél 
alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról szóló határozat 
módosításáról 

 
8. Mezőőri szolgálat létrehozásáról 

 
9. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 

 
10. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
5/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
11. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról 

 
12. A településfejlesztési és településrendezési eszközök, valamint a településkép 

védelmével kapcsolatos dokumentumok készítése során alkalmazandó 
partnerségi egyeztetés szabályairól 

 
13. A településrendezési tervek készítése során alkalmazandó partnerségi 

egyeztetés szabályairól szóló 139/2013. (VII.10.) határozat visszavonásáról 
 

14. EFOP-1.5.3-16-Humán szolgáltatások fejlesztése című felhívásra támogatási 
kérelem benyújtásáról 

 
15. Testvérvárosi együttműködés létesítése az erdélyi Székelyhíd településsel és 

pályázat benyújtása személyes találkozó létrehozására 
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16. Edelény Város Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 
 

17. Vásárlási utalványok felhasználásának engedélyezéséről 
 

18. Városi sport- és szabadidőközpont működtetéséről 
 

19. A Művelődési Központ épületének tartószerkezeti javítására pénzügyi fedezet 
biztosításáról 

 
 

Tárgyalt napirendi pontok: 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 

Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: kapitányságvezető 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 46./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Borza Bertalan képviselő: A múlt évben működött a közterület-felügyelet, kérdezi, 
hogy a rendőrségi munkában hogyan értékeli kapitány úr, van-e ennek segítő hatása, 
milyen eredményeket tudtak elérni az együttműködés tekintetében. A beszámolóban 
szerepel, hogy esetleg a közterületi kamerák kiépítésére vonatkozóan jó lenne, ha az 
önkormányzat lépne valamit. Kérdezi, hogy mi a tapasztalat más helyeken, ahol 
működik, visszaszorul-e esetleg a bűnelkövetés aránya emiatt, továbbá kérdezi, hogy a 
mezőőri szolgálat beindításának várhatóan milyen hatása lenne a városban. 
 
Soltész András kapitányságvezető elmondja, hogy a közterület-felügyelet létrejötte 
rendkívül pozitív hatást gyakorolt a közbiztonságra, igyekeztek közös szolgálatokkal a 
közterület-felügyelőket a lakosság részére olyan módon bevezetni, hogy összeszokjon a 
rendőrrel, tehát rendőr, közterület-felügyelő együtt ment szolgálatba, és ennek az 
eredménye, hogy ha önállóan mennek, akkor is megfelelő tekintélynek örvendenek. 
Tegnap is elmondta a bizottsági meghallgatáson, mert kérdésként is felmerült, - hogy 
azt tapasztalja, különösen a belvárosban van ennek jótékony hatása, különösen a 
Platán-ház környékén, ahol korábban általuk tapasztalt – inkább – köztisztasági 
problémák kezdenek megszűnni. Rendkívül pozitívan értékeli az eddigi tevékenységüket, 
azt a segítséget és hozzáállást, amit tanúsítanak. Az önkormányzat két kollégája 
rendkívül fegyelmezett, öltözetük folyamatosan rendezett, tiszta, ez emeli az 
önkormányzat tekintélyét. A kamerarendszer működésével kapcsolatban elmondja, hogy 
annak működtetése mindenképpen áldásos, nagyon nagy a bűnmegelőzési hatása. 
Szerencsére az elmúlt évben nem volt olyan kiemelt jellegű bűncselekmény, aminél 
szükség lett volna kamerafelvételre, viszont a lakosságban tudatosult, hogy a 
kamerarendszer működik, és igenis visszaveti a bűnözést, a kisebb rongálásokat, a 
közterületi garázdaságokat. Gyakorlatilag ugyanez a tapasztalat más településeken is.  
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A mezőőri szolgálatnak a beindítása szerinte mindenképpen indokolt és szükséges, mert 
a rendőrség a jelenlegi létszámával, az illegális migráció miatt a feladatra elvezényelt 
kollégáknak a hiányával nem tudják a külterületeket teljes mértékben ellenőrzés alatt 
tartani, éppen ezért szükséges valamilyen külső segítség. A rendőrkapitányság minden 
segítséget megad, ha létrehoznák ezt a szolgálatot. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Loj Balázs alpolgármester: Volt szerencséje a tavalyi évben a rendőrség éves 
beszámolóján részt venni a rendőrkapitányság épületében, ahol azt mondta az 
állománynak és kapitány úrnak, hogy nagyon nehéz dolguk van, mert folyamatosan 
javulnak az eredményeik, a statisztikáik, csökkenek a bűnelkövetések, jó a közbiztonság 
Edelényben, és egy javuló tendenciát fenntartani nagyon nehéz dolog, mert minden 
jónak egyszer vége szakad. Örömmel tapasztalta az idei beszámolókor, hogy nem ijedt 
meg kapitány úr, mint annyi minden mástól sem, ettől a feladattól sem, és még mindig 
van min javítani, célokat tűztek ki maguk elé, és javult tovább a tendencia. Szeretné 
megköszönni kapitány úrnak és az állománynak azt a munkát, amit értük tesznek, és ez 
nemcsak a statisztikában nyilvánul meg, hanem szerinte elmondhatják a város lakói 
nevében is, hogy nincs olyan időszak, nincs olyan napszak, hogy ne találkoznának 
rendőri jelenléttel Edelény város utcáin. A megyei kapitányságnak is köszönik a 
támogatást, amellyel lehetővé tették és támogatják az edelényi kapitányság munkáját. 
 
Borza Bertalan képviselő: Végigolvasva a beszámolót, az volt az első gondolata, hogy 
ezt más kapitányságon sem lehetne szebben csinálni. Másik gondolta pedig az, hogy 
ezen javítani ez az igazi kihívás. Amiért a kérdést feltette, várhatóan sejteni lehetett 
ebből a beszámolóból, hiszen közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmény 
nyomozati eredményessége, mutatója 95,5 %, tehát majdnem 100 %-os, és majdnem 
minden mutató javulni tudott. Igaz, hogy már nagyon jelentősen nem, mert 
megszokták, hogy Edelényben a rendőrség kiváló munkát végez évek óta. Ezt a munkát 
köszöni, és kéri, hogy köszönetét az állomány felé is tolmácsolja. 
 
Kovács Béla ezredes, a BAZ. Megyei Rendőr-főkapitányság főtanácsosa elmondja, 
hogy nagyon fontos számukra a polgármesteri hivatalok értékelése, ezért is képviseltetik 
magukat a főkapitányságról a városi rendőrkapitányságok által tartott önkormányzati 
beszámolókon, hiszen fontos számukra az, hogy mit gondolnak az itt élő lakosok a 
rendőrség munkájáról. Ez a közbiztonság egy olyan terület, ami valójában attól 
mondhatják, hogy eredményes, amikor mindenkinek egybevágó a véleménye erről. Ő 
nagyon örül annak, hogy nemcsak a BAZ. Megyei Rendőr-főkapitányság értékelte 
kivételesre az Edelényi Rendőrkapitányság tevékenységét, hanem itt is úgy látják, hogy 
a kollégáik jól végezték a munkájukat 2016-ban. Nagyon sok változás történt az elmúlt 
években és jelenleg is, amely jelentős hatással bír a rendőrségre. A déli határ védelme 
nem csak a déli határon szolgáló kollégáknak a feladata, hanem az egész magyar 
rendőrségé, így az Edelényi Rendőrkapitányság területéről is folyamatosan látnak ott el 
szolgálatot a kollégák, és annál is inkább érdemelt kiemelt elismerést az itthon lévő 
kollégák munkája, mivel kevesebb létszámmal, kevesebb fővel teljesítették ezt a 
tevékenységet 2016-ban.  
 



 8 

Szükségesnek tartotta elmondani, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság 2016-ban és 
előtte is biztosított túlórakeretet az itthon maradt rendőrök számára azért, hogy a 
kollégáik tudják pótolni azoknak a szolgálati idejét, akik lent teljesítenek szolgálatot a 
déli határon. Az Edelényi Rendőrkapitányság olyan kiváló mértékben használta fel, hogy 
nemhogy csökkent a közterületi órák száma 2016-ban, hanem 8 %-kal többet voltak az 
utcán. Történt ez annak ellenére, hogy a kollégáik a déli határon teljesítenek szolgálatot, 
ami nem kis feladatot jelent, hiszen a túlóráknak a felosztása, annak mértéke, a 
szolgálat megszervezése a vezetők számára egy kiemelt jelentőségű, ez nagy nyomást 
ró rájuk a hétköznapokban is, ezért itt a képviselő-testület előtt is szeretne kapitány 
úrnak gratulálni, hogy ezt a feladatot sikeresen megoldották, és azt kívánja, hogy a 
következő évben ne a statisztika, hanem a megelégedés még nagyobb legyen a 
városban, mint ami a 2016-os évben volt. 
 
Polgármester elmondja, hogy évek óta megszokhatták, hogy a rendőrségi beszámoló, 
a közrend- közbiztonságnak a tárgyalása alkalmával a képviselő-testülettől csak dicsérő 
szavakat kap az Edelényi Rendőrkapitányság, kapitány úr és minden munkatársa. Ez 
nincs másképp most sem, és csak annyit szeretne hozzátenni, amit alpolgármester úr is 
mondott, hogy nehéz lesz felülmúlni, és ha az atlétikát, vagy az úszást veszik 
figyelembe, akkor ezredmásodpercekkel folyamatosan javítanak a világcsúcsokon. 
Ehhez gratulál, és csak így tovább a lakosság legnagyobb megelégedésére, és 
megköszöni 2016. évben végzett munkájukat. 
Ezek után az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
41/2017.(III.23.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Beszámoló a város közrend- és 
közbiztonságának helyzetéről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Beszámoló a város közrend- és 
közbiztonságának helyzetéről” című előterjesztést, és 
az alábbi döntést hozta:  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(a továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelényi 
Rendőrkapitányság 2016. évi Edelény város 
közrendjének- és közbiztonságának helyzetéről szóló 
beszámolót -  e l f o g a d j a. 
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Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi 
Rendőrkapitányság vezetőjének és személyi 
állományának 2016. évben a közrend- és 
közbiztonság érdekében végzett eredményes 
munkájáért.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  Rendőrkapitányság, Osztályok 
 
 

2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 47./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy a bevételek, támogatások sorát nézve az üzleti 
tervben, van, ami egyértelmű, hiszen a közfoglalkoztatás támogatása, vagy a bérleti 
díjak, az átadott pénzek, vagy az önkormányzattól szerződés szerint kapott pénzekkel 
nem nagyon lehet mit kezdeni, viszont az egyéb fuvar, bérmunka, vásár, pályázati 
források 17.400 eFt, ami tervezve van, ez nem kevés. Kérdezi, hogyan vagy miből 
látható, hogy ez nagy valószínűséggel teljesülhet. A későbbi napirendeknél még elő fog 
kerülni egy dolog, ez a sportpálya üzemeltetése, illetve az ahhoz kapcsolódó bevétel. 
Azt kérdezi, hogy mire elég ez a 300 ezer forintnyi bevétel, mert szerinte nem sok 
mindenre, hogy összességében mennyibe kerül az önkormányzatnak a sportpálya 
üzemeltetése. 
 
Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: Az első 
kérdésre válaszolva elmondja, hogy úgy kalkulálta ezt az összeget, hogy az I. 
negyedévre lebontotta, mert látszott, hogy mennyi volt az a bérmunka, vagy az a 
vállalkozási tevékenységből származó bevételük, amit már megkaptak, illetve 
realizálódott. Úgy látta, ha ezt az összeget az első negyedévben tudják hozni, akkor a 
munkálatok beindulásával ezt reálisan lehet teljesíteni. A sportpálya üzemeltetése fogós 
kérdés nekik is, meglehetősen magas az üzemeltetési költsége. Azt tudni kell, hogy az 
élőfüves pálya egy alkalommal történő tápoldatozása 300 ezer forintos tétel. Az MLSZ 
felé teljesíteniük kell a pálya teljes karbantartását, most az I. negyedévben komplett 
felújítást kell elvégezni, ami magába foglalja a granulátumozást, ennek a munkadíját, az 
élő fűnek a fellazítását, ami 4 millió forint. Ezen felül van még a világítással kapcsolatos 
kiadás, amihez hozzátartozik, hogy a téli időszakban, amikor a reflektorokat is 
működtetik, 160 ezer forint a villanyszámla. Ide tartozik még a locsolás, ennek is van 
egy költsége, és az ősz folyamán még egyszer tápoldatozni kell az élőfüves pályát, hogy 
megfelelő minőségű legyen a pálya a sportesemények számára. 
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Magyar Árpádné képviselő kérdezi, hogy a vitaminparcellában a földmunkák 
elkezdődtek-e, kérdezi továbbá, hogy van-e a Kft-nek elegendő munkaeszköze (seprű) 
a közterületek takarításához.  
Fontosnak tartaná felkészülni a időjárási helyzetekre, a rendkívüli hó-helyzetre, ami 
most is volt és tudomása szerint nem volt elegendő hólapát a hó eltakarításához. 
 
Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: A 
vitamin-parcellában 4-5 éve kezdődött el a mezőgazdasági tevékenység, ez a Start-
munkaprogram része, ebben az évben is ráépülő elemként benne van 60 fővel, ami úgy 
oszlik meg, hogy ebből a létszámból a sertéstelepen is vannak. A földterület előkészítő 
munkái elkezdődtek, 9 olyan növénytermesztés lesz ebben az évben, amivel egy másik 
projekthez kapcsolódóan került beállításra. Az, hogy nincs seprű, hólapát, nem hiszi el. 
Most is történt eszközbeszerzés, és erről is tudna mit mondani, de azt hozzátenné 
meghallgatva a közmunkásokat, mert állandóan jönnek a panaszok napi szinten, hogy 
milyen elégedetlen-ségek vannak, meg ki, mivel nem elégedett, de azt azért tudomásul 
kell venni, hogy 6 órától 14 óráig tart a munkaidő, és az, hogy valaki 10 órakor 
hazamegy, semmit nem csinál és keresniük kell, mert itt volt, meg ott volt, ezen 
folyamatos viták vannak, és amikor az irányítókkal szembesítik, hogy kinek van igaza, 
akkor kb. négy féle állítás van. Ezeket a dolgokat elég nehéz kontrollálni. Egyébként a 
hosszabb időtartamú közfoglal-koztatásban 85 fő van felvéve és november 30-ig fog 
tartani, mely programban beszerzés-re kerültek megint azok az eszközök, amik a 
köztisztasági feladatok ellátására alkalmasak. A belvárosi részbe 15 fő közmunkás van 
beírva takarításra. Szeretné hangsúlyozni, hogy ha egy hatósági szerződésben egy 
munka le van rögzítve, attól nem térhet el úgy, mint amikor képviselőasszony is 
letelefonál neki, hogy küldjön az Egresre embereket, ezt nem tudja megtenni. Sajnos 
310 közfoglalkoztatott volt február 28-ig, most 145 fős létszámot kaptak. Hivatalvezető 
asszonnyal beszélt és tett rá ígértet, hogy amennyiben a pénzügyi keret rendelkezésre 
fog állni, abban az esetben plusz létszámbevonást fognak eszközölni, de hogy ez mikor 
fog megtörténni, nem tudja most senki megmondani. 
 
Virág Tamás képviselő: A tájékoztató anyagban nem látta, hogy rendkívüli helyzetekre 
terveztek-e pénzügyi tartalékot, mert a téli időszak is bizonyította, hogy kellene, és a 
Kft-nek is könnyebbséget jelentene, ha ezzel számolhatnának. 
 
Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
Egyértelműen nem különített el tartalékot, de most így, hogy a képviselő-testület előtt 
előkerült ez a kérdés, ennek keretében intézkedni fog, és felmérik azt, hogy egy ilyen 
vis maior helyzetben, ami volt a téli hóesés is, hogy kb. mennyi az az összeg, amit el 
kellene különíteni, hogy gördülékenyen meg lehessen oldani. 
 
Polgármester megjegyzi, hogy már annak is örülne, ha minden szivattyú működne a 
Kft-ben. 
 
Borza Bertalan képviselő: Elmondja, hogy az állandó költségek között viszonylag nagy 
díjtételként szerepel a könyvelési díj, illetve az ügyvédi díj költsége is, amely 
feltételezhetően átalánydíjas. Kérdezi, hogy tervezik-e ezek felülvizsgálatát, más 
lehetőség megvizsgálását, pl. saját alkalmazású könyvelőre vonatkozóan. 
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Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: A 2016. 
évi belső ellenőrzésnek most volt egy utóellenőrzése, melyben a belső ellenőr ugyanezt 
leírta, hogy ügyvezetői javaslatként vizsgálják felül a könyvelésüket, főállású könyvelő 
alkalmazásával helyben. 
Ez a kérdés már előkerült, gondolkodik is rajta, de a könyvelésre olyan szerződésük 
van, amely szerint az üzleti év végével lehet felmondani, és augusztus 31-ig jelezni kell 
előre, hogy a zárást meg tudják csinálni. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő azt vetette fel, hogy lehet-e arról szó, hogy a Kft. 
biztosítana a fűnyíráshoz munkaeszközt és egy embert, de ahhoz az üzemanyagot, 
damilt ők maguk állnák. Tudnák-e teljesíteni ezt a feladatot. 
 
Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, 
hogy 8 olyan munkavállaló van felvéve, akik kimondottan fűnyírást végeznek,  van még 
két traktoros fűnyíró, illetve rézsükasza, tehát ezekkel tudják megoldani a fűnyírást. Az 
az igazság, hogy olyan irdatlan sok zöldfelület van Edelényben, – beleértve a 
külterületeket is – hogy az olyan kérést elég nehéz biztosítani, hogy mindenütt a fű 
folyamatosan le legyen nyírva. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő: A kenderföldi városrészen nagyon sok idős ember 
él, ott szeretne besegíteni a fűnyírásba akár úgy, hogy vállalná az üzemanyag és a 
damil biztosítását, és a Kft. legalább egy dolgozót és a munkadíjat vállalná. 
 
Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: A 
dolgozót akár biztosítani is tudják, úgy meg tudják oldani, ahogyan Finkén, mert ott van 
egy fűkasza, amit csak ott használnak és adnak egy ember hozzá, aki mindig ott nyírja. 
Ez, ha így járható út és igény van rá, meg tudják más körzetben is csinálni, és nyilván 
hamarabb lehet a problémákat orvosolni. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Fischer Ferdinánd képviselő elmondja, hogy vannak az üzleti tervben fix költségek, 
mint a közfoglalkoztatás támogatása és az egyéb dolgok, ami az üzleti tervben egy 
kalkulált összeg, olyan, mint a fuvar és egyéb bérmunkák, amit úgy kell kihozni, hogy 
fedezze a másik oldalt, a költség oldalát. Ő is kitér a sportpálya üzemeltetésére, és ha 
az éves 300 ezer forintos bevételt nézik, és a másik oldalt, ami 5,5 millió forinttal van 
beállítva, ez nagyságrendileg megfelel. Ebből látszik, hogy több mint 5 millió forintos 
vesztesége, költsége van a Kft-nek ennek a működtetésével kapcsolatban, amit csak az 
egyéb bérmunka és egyéb soroknak a bevételéből tud fedezni, meg a bérleti díjakból. 
Azt gondolja, hogy a sportpálya üzemeltetésénél a képviselő-testületnek valamilyen más 
megoldásban kell gondolkodnia, mert szerinte ilyen formában hosszú távon a Kft. nem 
tudja üzemeltetni. 
 
Csabai Gyula képviselő: A sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos dolgot nagyon sok 
helyen TAO-s pénzből oldják meg, és mivel nekik is van egy sportegyesületük, aki 
jogosult TAO-s támogatások igénybevételére, ezen támogatás keretein belül az 
üzemeltetés is megoldható. 
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Nem tudja, hogy vettek-e igénybe ilyen támogatást, illetve hogy áll ez náluk össze. 
Annak idején ajánlotta segítségét abban, hogy TAO-s pénzt tud hozni, ha szükséges. 
Nem tudja, hogy az egyesület a tavalyi évben nyújtott-e be pályázatot és sikerült-e 
feltölteni ezt a TAO-s keretet, mert ezen belül akár egy fő foglalkoztatását meg lehet 
oldani, és olyan munkagépeket is lehetne vásárolni, ami arra alkalmas, hogy a műfüves 
pályát karbantartja. Igaz, annak van egy 30 %-os önereje, de nagyon sok mindent ki 
lehetne pipálni a TAO-n belül, és az önkormányzati cégnek a sportpálya működtetése 
nem kerülne ennyibe, sőt még olyan foglalkoztatottat is fel lehetne venni, akinek 
esetleg csak a pályakarbantartás, a felügyelet lenne a feladata. Az, hogy hogyan kellene 
működtetni, és mi lenne a jó megoldás, ez egy másik napirendnél előkerülhet. A 
fűnyírással kapcsolatos képviselői kérés nem tudja, hogy magánszemélyekre, 
magánterületekre vagy közterületre gondolt-e képviselő asszony, de ő a sok idős ember 
szóhasználatnál magánterületekre gondol. Erre az önkormányzatnak van egy rendelete, 
hogy kinek hogyan kell akár a saját portáját, akár az utcafrontot rendben tartani. Ha 
képviselői segítség érkezik, az biztosan nagyon jó, de nem biztos, hogy nekik kellene 
ezeket a feladatokat felvállalni, vagy nem is szerencsés ez a történet, ha ők vállalják fel, 
az más kérdés, ha képviselő asszony azt mondja, hogy folyamatosan segítséget biztosít 
ebben a dologban. A közfoglalkoztatás egy elég sarkalatos pont a városban, amit azért 
is meg kell említeni, hogy az átadott önkormányzati támogatás mintegy 8 millió forint 
ebben az esetben. Képviselő asszony részéről elhangzott, hogy nincsenek megfelelő 
munkaeszközök, illetve nem minden esetben állnak rendelkezésre olyan eszközök, 
amelyek a munkavégzéshez szükségesek. Ezt nem tudja elképzelni, bár lehet, hogy van 
itt ilyen, viszont, amit ő problémának lát, és amit ügyvezető asszony is említett, hogy a 
közfoglalkoztatási időből jó, ha két órát dolgoznak egyes emberek, illetve a rájuk bízott 
feladatot sem végzik el nagyon sokszor, nagyon sokan. Azzal szembesül, hogy sokan 
még a munkaterületen sincsenek jelen. Ezzel kapcsolatban egyre több visszajelzés 
érkezett feléje, érkezett egy durvább visszajelzés is, de mivel ezt egyelőre bizonyítani 
nem tudja, a nagy nyilvánosság előtt nem említené. Azt meg tudja ígérni, hogy akár 
képviselőtársa, akár polgármester úr, ha úgy van ideje, valamikor beülteti maga mellé 
az autóba és megnézik, hogy valóban mindenki a munkaterületen van-e, illetve ott van-
e, ahol lennie kell, merthogy azt tapasztalta az elmúlt időszakban, hogy azok a 
munkavállalók, akiknek adott munkaterületen kellene lennie, azok nincsenek ott, sőt 
nagyon sokan a munkakezdés után eltűnnek a munkaterületről. Látja, hogy ezt nagyon 
nehéz kezelni, a közfoglalkoztatásnak az anomáliája az, hogy nehéz olyan vezetőket 
találni, akik ezeket a brigádokat, vagy embereket kordában tudják tartani. Sokszor 
beszéltek arról, hogy a közfoglalkoztatás keretében talán ezeknek az embereknek 
biztosítani kellene kiemelt bért, ami természetesen nem az önkormányzat feladata, és 
amit a közfoglalkoztatási rendszeren belül kellene megoldani, hogy egy kicsit jobban 
legyenek motiválva a feladatok ellátására vonatkozóan. Az, ami a közfoglalkoztatás 
címén zajlik nagyon sokszor itt a városban, úgy gondolja, hogy az egy katasztrófa 
bizonyos területeken. 
 
Borza Bertalan képviselő azt kérné, és arra hívná fel a figyelmet, hogy a belterületi 
útjaiknak állapot, útburkolati jeleknek, közlekedési tábláknak a hiánya, kopottsága olyan 
mértéket öltött, amit már illene kezelni. Erre és a parkok gondozására 24 millió forintot 
biztosít az önkormányzat, ezért kéri, hogy mindezekre nagyobb gondot fordítsanak. 
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Béres Tibor képviselő megköszöni a Kft. vezetőjének a 2016-os évi együttműködését, 
mint egyéni képviselő többször megkereste és készségesen segített, amiben tudott. 
Szeretne egy kérést megfogalmazni, a Császtai út kereszteződésében a templom 
sarkához egy tükörnek a kihelyezését kéri, ha lenne rá lehetőség, mert szerinte ez egy 
olyan csomópont, ami a kihajtásokat nehézzé teszi, és emiatt baleset is könnyen 
előfordulhat. 
 
Virág Tamás képviselő az Edelényi Hegyközség nevében is szeretné megköszönni a 
Kft-nek azt sok munkát, amit végzett a Császtai búcsú és más rendezvények kapcsán, a 
szőlőhegyek rendbetételénél, karbantartásánál. Úgy gondolja, hogy ez az előterjesztés 
megfelelő információt biztosít a döntéshez, az előterjesztés korrekt, alátámasztott, 
átlátható, ezért a maga részéről elfogadásra javasolja. Egy dolog volt, amit hiányolt, ez 
a rendkívüli hóhelyzetre való felkészülés, az abból levont következtetés, illetve hogy 
milyen intézkedést tesznek, hogy gördülékenyebben menjenek a mentési munkálatok. 
 
Polgármester a sportpálya más módon történő üzemeltetésével kapcsolatos felvetésre 
elmondja, hogy a labdarúgó egyesület adott be TAO támogatási igényt, sajnos, annak 
ellenére, hogy teljesen legálisan futballozott a csapatban a megelőző évben egy albán 
származású játékos, aki a személyét az MLSZ is jóváhagyta annak idején, hogy játszat, 
erre hivatkozva a TAO igényléskor a sportegyesülettől a ténylegesen járó TAO 90 %-át 
elvonta. Ez természetesen erre az évre vonatkozott, így nem lehetett lépni abban, hogy 
a sportpálya üzemeltetését átadják az egyesületnek, illetve azokat az egységeket, 
amiket az egyesület használ (élőfüves pálya, stb.). Az elképzelés ez volt, sajnos még az 
évet így kell végignyögniük, de a jövő évtől mindenképpen ez a megoldás. A TAO 
elvonásnak a hiánya gátolja azt, hogy azokat az eszközöket, gépeket, amelyeket akár a 
műfüves, akár az élőfüves pálya karbantartását el lehetne végezni. Saját erőből, ezt 
most nem tudják beszerezni. Nyilván, ha lenne annyi fejlesztési forrásuk, ami per 
pillanat nincs, akkor még így is érdemes lenne megvásárolni ezeket a gépeket saját 
pénzből. A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondja, hogy elég sok polgármesterrel 
beszélt, és elmondhatja, hogy nem csak Edelényben van így a közfoglalkoztatás, hanem 
mindenfelé ez a probléma a közfoglalkoztatottakkal, és jó esetben jó ha két óra effektív 
munkát végeznek. Ezt nem tudomásul kell venni, és nem elfogadni, egyszerűen ez a 
helyzet, és úgy látja, hogy jelen pillanatban megoldhatatlan a helyzet, nincs az 
országban olyan valaki, aki ezt meg tudná oldani. A másik, a pénzügyi fedezet 
problémája, sajnos a Munkaügyi Központ kvázi a kormány a több százmilliárd forint 
közfoglalkoztatási pénzből arra, hogy jelentősebb bért kapjanak azok az emberek, akik 
szakképzettként közfoglalkoztatásban dolgoznak, egyszerűbben: brigádvezetők 
legyenek, erre nagyon kevés a lehetőségük. Azok az emberek, akik meg vannak bízva 
azzal, hogy egy csoportot vezessenek, ugyanannyi pénzért nem teszik ki magukat 
különböző atrocitásoknak. Úgy gondolja, hogy ez emberi oldalról megérthető, és le 
lehet őket váltani, hetente cserélni, nem lesz ezáltal sem jobb a helyzet. A 
közfoglalkoztatással kapcsolatban azt gondolja, hogy tavalyelőtt közel 500 
közfoglalkoztatott volt, ami egy tragédia volt. Itt bátran ki kell mondani, az 500 
közfoglalkoztatott döntő többsége úgy volt vele, hogy de jó, kapok egy kis „lóvét” nem 
is olyan keveset, elsétálok, visszasétálok, és a jó Isten se tudta ellenőrizni, hogy az 500 
emberből merre cselleng sokan a városban, mert elképzelhetetlen ellenőrizni.  
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Most már lényegesen kevesebb a közfoglalkoztatotti létszám, és szerinte akkor fog ez a 
helyzet normalizálódni, ha lesz egy 100-120 fős határ Edelényben és nem több, ennyi 
kell, ennyit tudnak foglalkoztatni, és akkor erre a 120 helyre van 500 jelentkező, és aki 
nem veszi tudomásul, hogy a 8 órából legalább 6 órát dolgozni kell, akkor el lehet 
menni, van helyette más. Ezt csak így lehet megoldani, más megoldás nincs. A 
képviselő úr autójába nem kell beülnie, mert tudja nagyon jól, kristálytisztán látja a 
helyzetet, a megoldás egy kicsit még odébb van, egyébként a kormány egyértelmű célja 
az, hogy a közfoglalkoztatás jelentős mértékben csökkenjen az országban. Sajnos a mi 
térségünknek a problémája, a kormány céljának a másik ága az, hogy a közfogalkoz-
tatottakat folyamatosan be kell vezetni a tényleges vállalkozói világba, vagy közszférába 
dolgozni, ami tragédiájuk ebben a térségben, hogy itt jelen pillanatban nem tudják 
bevezetni ezeket az embereket a munka világába, azzal is már boldogok lehetnének, ha 
legalább a 20 %-ukat be tudnák vezetni a tényleges munka világába ezek közül az 
emberek közül. Ha minden igaz, néhány éven belül erre lesz lehetőségük, ezért van a 
10 hektáros ipartelep pályázat, melynek a kihirdetését már nagyon várják. Kósza hírek 
szerint a teljes összeget meg fogják kapni erre a munkára. Felvetődött az útjeleknek a 
felfestése, ez valóban igaz, és már erről beszéltek, hogy nagyon elkoptak az 
önkormányzati kezelésű utakon a jelek. Az útjelek felfestését a lehető legrövidebb időn 
belül el kell végezni, főleg a zebrák felfestését kell mielőbb pótolni, mert az egy más 
jellegű problémát is felvethet. Azzal is egyet lehet érteni, hogy tükör kellene a 
templomhoz, az igazi megoldás szerinte egy villanylámpás kereszteződés lenne, de 
ennek a pénzügyi lehetőségét most még nem látja. Virág Tamás képviselő úr felhívta a 
figyelmet a rendkívüli hóhelyzetre, melyben teljesen igaza van képviselő úrnak. Úgy 
látta, hogy a nagyon gyors hóeltakarítás példaértékű volt, amit a Kft. végzett, viszont az 
utána következő egy-két hétben a városban összegyűjtött hókupacok nagyon sokáig ott 
maradtak. Neki ez volt a problémája a hóeltakarítással kapcsolatban, jelezte is 
ügyvezető asszonynak, hogy minél előbb el kellene hordani, és ebben történt is valami. 
Nem mentséget akar senki részére, de szerinte abban az időszakban nagyon sokan 
jártak Kazincbarcikán, Miskolcon, és Edelény a két városhoz képest kiváló állapotban 
volt, a másik két városban pedig egyszerűen nem lehetett közlekedni hetekig nem csak 
az utakon, a járdákon sem, itt viszont ilyen probléma nem volt. 
Ezek után a szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
42/2017.(III.23.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi üzleti 
tervének elfogadásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi 
üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
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Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervét a 
határozat mellékleteként elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Kft., osztályok 

 
 
 
 

Melléklet a 42/2017.(III.23.) határozathoz 
 
 

Közszolgáltató Nonprofit Kft.      
3780 Edelény, Borsodi út 26. 
 
 
 

Üzleti Terv 

2017.évre 

 

Bevételek, támogatások 
 

Megnevezés Adatok (ezer Ft-ban) 

Önkormányzattól szerződés szerint  Park, 

út – csapadékvíz (2.000 e/hó) 

24 000 

 

Bérleti díjak (önk. – i. lakás, nem  

lakás célú bérlemények) 1-12 hó 

11 000 
 

Egyéb (fuvar, bérmunka, vásár, 

wc,pályázati források) 1-12 hó 

17 400 
 

Közfoglalkoztatás önkormányzati 

támogatása  

8 000 

Sportpálya üzemeltetés  

bérleti bevétele 

300 

Eb telep üzemeltetés  bevétel 1 800 

Mezőgazdaság 15 000 

Közfoglalkoztatás támogatása 170 546 

Összesen: 248 046 
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Költségek és Ráfordítások 
 

Megnevezés Adatok Ezer Ft-ban 

Személyi jellegű költségek    25 005 

Bér és személyi jellegű ráfordítások    

Ebből: 
Bérköltség 
Személyi jellegű kifizetések állandó 

  

25 005 

0 

 

Ebből kiemelten: 

Étkezési hozzájárulás 

Táppénz, betegszabadság  

Utazási költség 

Orvos, egészségügyi szolgáltatás  

Önkéntes egészségügyi és nyugdíj- 

pénztárba munkáltatói befizetés 

Egyéb:…… 

 
0 
0 
0 
 
0 
0 

  

Bérjárulék szakképzési hozzájárulás   2 350 

Közfoglalkoztatottak költségei táppénz, 
betegszabadság, gyáp, gyet, önrész, egyéb 
költség 

  5 650 

Közfoglalkoztatási támogatások munkaügyi 
központ 

  170 546 

Anyag jellegű költségek   23 750 

Ebből kiemelten: 

Energia (gáz, villany, stb.) 

Anyagköltség (tartalmazza a park, út, 

bérlemények, Üzemanyag (Volvo, Iveco, 

Daewoo, Zetor kistraktorok, 

kisteherautó, egyéb kisgépek nem 

startmunkához tartozó üzemanyag 

költségei 

Építőipari pályázati beruházások 

anyagköltsége 

Eb telep 

Sportpálya 

Mezőgazdaság 

 

1000 

 

2080 

 

 

 

 

4500 

 

850 
5 550 
9 770 

  

Anyagjellegű igénybevett szolgáltatások 

összesen 

  10 700 
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Ebből kiemelten 

Karbantartási költség (összes gépjármű, 

kisgép, egyéb eszköz) 

Utazás, kiküldetés, gépjármű használat 

Könyvelés, könyvvizsgálat, Ügyvéd Posta, 

reklám, telefon  

 

 

1700 

 

0 

9000 

 

  

 

Értékcsökkentés   5 000 

 
Ráfordítások összesen   4 990 

Ebből 
Iparűzési adó 
Gépjárműadó 
Pénzügyi 
Egyéb (kamat, közös ktsg., kerekítés, 
arányosítással nem vonható áfa) 

            

 
690 
300 
500 

 
3500 

 

  

Költség és ráfordítás összesen  
 
Nyereség 

247 991 e 

55 e 

 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi Üzleti Tervének elkészítése során a 
2016. évi adatok, valamint a 2017. első negyedévben realizált bevételeket és 
kiadásokat vettük alapul. Mivel pontos adatok nem állnak rendelkezésre az év során, 
mind a bevételi oldal mind a kiadási oldal változhat.  Változó elemként jelennek meg 
az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, mivel egy-egy 
ingatlan értékesítése következtében a bérleti díj bevételek csökkennek, illetve a 
közmunka programokkal kapcsolatos támogatások és ezzel összefüggésben a 
kiadások is változhatnak. 

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályával történt egyeztetést 
követően került meghatározásra a havi park, illetve útfenntartásra megjelölt összeg 
az Önkormányzat és a Kft. között fennálló üzemeltetési szerződés alapján.  Ez az 
összeg 2017. évben a korábbi évhez képest nem változik, továbbra is havi 1-1 millió 
forint, ami évi 24 millió forintot tesz ki.   
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Lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlan gazdálkodás 
 
Jelenleg 50 db lakás céljára szolgáló ingatlan van társaságunk kezelésében. Ezen 
ingatlanok közül 4 üres állapotban van, így jelenleg nem áll fenn bérleti jogviszony.  
A bérlők által fizetendő bérleti díjjakból származó bevétel összege 411.061 Ft. Sajnos 
a bérlők jelentős része hátrányos anyagi helyzetű, így sok esetben nehézséget okoz a 
bérleti díj megfizetése.  Több bérlővel kötöttünk részletfizetési megállapodást, mely 
az aktuális bérleti díjon felül a korábbi hátralék törlesztését tartalmazza.  
A bevételi oldal mellett kiadásként jelenik meg  Borsodi út 2 és 4 szám alatt található 
valamint a Mátyás király út 13,15,19 szám alatti ingatlanokhoz kapcsolódó közös 
költség megfizetése.  A bérleti díj nemfizetése miatt 2017. április 30. napjával 4 
bérlőnek mondtuk fel a bérleti szerződését. Sajnos bevételkiesést eredményeznek a 
tovább-számlázott gáz, illetve villanyszámlákból felhalmozott tartozások. A lakók sok 
esetben nem, vagy csak jelentős késéssel teljesítik fizetési kötelezettségüket. Mivel a 
szolgáltató Önkormányzati tulajdonú lakás lévén nem köt a bérlővel szolgáltatási 
szerződét. A kezelővel kötött szerződés alapján a tárgyhavi Főgáz számla fizetése 
cégünket terheli. Ez a gyakorlat a Borsodi út 2-4 szám alatt található üzlethelyiségek 
kapcsán is. 2017. január 01. naptól 28 nem lakás céljára szolgáló helyiség van 
kezelésünkben ebből 8 ingatlan térítésmentesen került átadásra a KBTF Nonprofit 
Kft, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat valamint a Szociális Szolgáltató Központ 
részére.  A Borsodi út 2 szám alatt jelenleg 2 üzlethelyiség áll bérleti jogviszony alatt. 
Ennek bevétele havonta 161.440 Ft a Borsodi út 4 szám alatt jelenleg 1 üzlethelyiség 
van kiadva havi 65 027Ft bérleti díjért.  A bevétel mellett kiadásként jelentkezik a 
Társasház kezelőnek fizetendő közös költség, valamint a nem használt helyiségek 
fűtési költsége is. Sajnos a rendszer elavult állapota miatt a fűtés nem szakaszolható, 
így az üresen álló helyiségek esetében is fizetni kell a gázszolgáltatásért. A Borsodi út 
2-4 szám alatt található üzlethelyiségek bérleti díjából származó bevétellel 
2017.06.30 napig tervezhetünk, mivel ezt követően értékesítésre kerülnek. A 
fennmaradó helyiségbérletből származó bevétel 596 697 Ft/ hónap.  
 

Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 

 2017.06.30-ig 2017.12.31-ig Összesen 

Bérleti díj bevétel 1.358.802 Ft 7.160.364 Ft 8.519.166 Ft 

Közös költség -1.018.800 Ft 0 Ft -1.018.800 Ft 

Gáz díj -500.000 Ft 0 FT -500.000 Ft 

Összes bevétel:   7.000.366 Ft 

 
 
 

Lakás céljára szolgáló ingatlanok 

 2017.12.31-ig 

Bérleti díj bevétel 4.932.732 Ft 

Közös költség        -   621.600 Ft 

Összesen 4.311.132 Ft 
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Egyéb bevételek között szerepel a Kft. tulajdonában álló gépjárművekkel végzett 
fuvarozás, különböző bérmunkából származó bevételek. Melyek nem jelentenek 
folyamatos bevételt, az év meghatározott szakaszához köthetőek. Folyamatos 
bevételi forrás a havonta megrendezésre kerülő kirakodó és állatvásár helypénzeiből, 
közterület használati díjaiból származik. A gépek, autók karbantartása a géppark 
elavult állapota miatt jelentős költséget jelentenek, mint  pl. a vizsgadíjjak, 
karbantartási díjjak, illetve az üzemanyagköltségek valamint ide tartoznak a 
gépjárművek adóterhei is. 
 
Szintén az egyéb bevételek között szerepelnek a pályázati forrásból, építőipari 
tevékenységből származó bevételek.  Ennek pontos összegét előre nehéz 
meghatározni az első negyedévet alapul véve valamint a már körvonalazódó munkák 
figyelembe vételével terveztünk. A gépi bérmunkák mellett szeretnénk előtérbe hozni 
az építőipari tevékenységünket. A korábbi évek valamint a jelenlegi tapasztalatok 
szerint a bontási építési munkák kivitelezését határidőn belül tudtuk teljesíteni.  
 
Köszönhetően annak, hogy kivitelezésben jártas szakembert sikerült alkalmaznunk. A 
főállású dolgozók bevonásával igyekszünk létrehozni egy kisebb építőipari kivitelezési 
munkák elvégzésére alkalmas csapatot. Kezdetben 1800 Ft/ rezsióradíjjal számolva 5 
állandó dolgozó bevonásával 120 munkanapot alapul véve 8.640.000 Ft bevételt 
terveztünk. 
 

Közfoglalkoztatás 
 

A bevételek között szerepel az Edelényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által 
folyósított támogatások. Ezen összegek kiadási oldalon is azonos összeggel 
szerepelnek. Tényleges nyereséget nem képeznek. A támogatásokat két nagy 
csoportra bontva számarányában jelentős összeget a Járási Startmunka program 
teszi ki. Jelen pillanatban Belügyminisztériumi egy mezőgazdasági startmunka 
programot hagyott jóvá van, amelyek teljes költsége beruházási és dologi költséggel 
valamint a munkabérrel együtt 170.546.000 millió forint. A Kft. a 2017. évben 
összesen 200 fő bevonásával számol. Ennél nagyobb létszám bevonása jelentős 
anyagi terhet jelent a Kft. számára.  
Elsősorban a szakképzési hozzájárulás megfizetése valamint a táppénzes állomány 
nagy száma miatt. A betegszabadság illetve táppénz elszámolása, kifizetése szintén 
növeli a közfoglalkozatás kiadásait, mivel 2015.08-hótól Társadalombiztosítási 
Kifizetőhelyként működik a Kft.  
 
2017. évtől minden intézmény saját költségvetése terhére vesz fel közfoglalkoztatott 
munkavállalókat. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat, mint az önerő, 
szakképzési hozzájárulás, betegszabadság, táppénz finanszírozását az önkormányzat 
évi 8 millió forintban határozta meg melyet a képviselőtestület is jóváhagyott.  
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Városi Sporttelep 
 

2015. évben új feladatként jelent meg az Edelény város tulajdonában álló városi 
sporttelep és szabadidőközpont üzemeltetése.  Bevételi oldalon elsősorban a pálya- 
használati díjjakkal tudtunk kalkulálni.   
Ezek a bérletek kibocsátásából származó bevételek, illetve a különböző amatőr 
futballcsapatok által heti rendszerességgel fizetett díjak.  A pályák fenntartása nem 
kevés anyagi ráfordítást igényel. A Magyar Labdarúgó Szövetség által 
rendelkezésünkre bocsátott karbantartási útmutatóban meghatározott 
rétegvastagságot alapul véve 24 tonna granulátum bedolgozása szükséges. A 
karbantartási munkálatok elvégzését az MLSZ évi két alkalommal ellenőrzi. A 
granulátum költsége 130 ft+Áfa/ kg, amit a szállítási költség valamint a beseprés 
költsége növel. A pálya üzemeltetési költségét jelentősen megemeli a hálók pótlása, 
villanyszámla díja, gyomirtó szer valamint a fűmag költsége.  

A pálya karbantartását egy főállású gondnok végzi valamint a közfoglalkoztatottak 
bevonása is folyamatos. A karbantartáshoz szükséges géppark egy része 
rendelkezésre áll, viszont az élőfüves pálya kezelése további eszközök beszerzését 
igényli.  Az élőfüves pálya karbantartásának költségeit még nem áll módunkban 
pontosan meghatározni. A karbantartással kapcsolatban szintén rendelkezünk a 
kivitelező által rendelkezésünkre bocsájtott útmutatóval. A pálya karbantartási 
költsége tekintetében kiemelném 4.250.000 Ft, ami az egyszeri éves 
nagykarbantartás költségét jelenti. Ehhez a szükséges árajánlatot beszereztük. A 
pénzügyi fedezet tekintetében a pénzügyi osztállyal folyamatosan egyeztetünk. 
Sajnos a sporttelep bevételi oldala csekély, mivel a Görgök Katolikus Iskola tanulói 
iskolai tanóra keretében, valamint a Sportegyesület térítés nélkül használja a 
pályákat. 

 
Ebrendészet telep 

 
Szintén a 2015. évben kezdtük üzemeltetni a városi ebrendészeti telepet. Az év során 
nagyságrendileg 200 kóbor ebet sikerült begyűjteni. Elmondható, hogy 2015. évben 
egyetlen eb elaltatására sem került sor. Sajnos a városi kóbor kutyák nagy száma 
miatt tárgyévben nem követhető ez a gyakorlat.   
 
Bevételi oldalon jelennek meg a kutyák gazdásításából eredő bevételek, valamint a 
környező önkormányzatokkal kötött szerződésből származó bevételek. A telep 
kapacitását 2015. év végén megnöveltük (16+8), de a város területén kóborló ebek 
nagy száma miatt a jelenlegi befogadó képesség még mindig nem elegendő.  2016. 
évben további 10 mobil kennel került beszerzésre. Jelen pillanatban 44 kutya 
elhelyezésére nyílik lehetőség.  Az edelényi kutyák mellett Kazincbarcika, Alsózsolca, 
Sajóbábony településekről fogtunk be kóbor ebeket.  
 

Az ebek etetése adományokból, valamint a környező települések konyháiból 
beszállított  konyhai maradékokból történik.  Kiadási oldalként jelenik meg az 
üzemanyag, víz, áram valamint a felmerülő állatorvosi költség. Ennek éves költsége 
nagyságrendileg 850.000 Ft/év. A kutyák befogása 30.000 Ft/ eb áron történik. 
Szerencsére az ebek elaltatására csak ritkán és különösen indokolt esetben történik.  
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Az ebek jelentős része gazdásításra kerül. Havi 10 eb befogásával számolva /30.000 
Ft/ eb áron. A telep további 10 férőhelyes fejlesztésére 2017. évben nyertes 
pályázatunk van. 

 

Bevétel Kiadás Összesen 

1.800.000 Ft 850.000 Ft 950.000 Ft 

 

 

Mezőgazdaság 

A 2015-ös évben került megvásárlásra a Damak külterületén található „tanya”. Ezen 
a területen tyúk és sertéstartással foglalkozunk. Startmunka program keretén belül a 
területre telepítésre került 150 gyümölcsfa is. A programjaink szempontjából előnyös 
a terület, mivel jól megközelíthető valamint körbekerített zárt terület. A telepen 
található 350 tyúk, valamint 217 sertés. A sertésállomány különböző korosztályú 
állatokból áll. A 100 darab feletti létszám miatt nagy tenyésztőnek minősültünk ezért 
a törvényi követelményeknek megfelelően állatorvosi szerződést kellett kötnünk. A 
megtermelt áruk az Önkormányzat tulajdonában, valamint a Szociális Szolgáltató 
Központ konyhájára került beszállításra. A 2016 évben közfoglalkoztatási program 
keretében 200 db disznó megvásárlására nyílt lehetőségünk. 2016. 03.01-től 
2017.02.28-ig a Szociális Szolgáltató Központ sertés hús ellátását emellett a tojás 
beszállítást is elvégeztük.  
Jelenleg 217 db különböző korosztályú sertést tartunk. A jelenlegi 8 anyakoca mellé 
további 2 anyakoca valamint egy kan vásárlását tervezzük. A 8 anyakocával számolva  
évi 2 fialással átlagban 10 kismalac/ fialással kalkulálunk. Az állomány, így éves 
szinten 160 disznóval növekedne, amit folyamatosan értékesítünk. 160 disznó/ 120 
kg eladási súly mellett 450 Ft/ kg eladási áron éves szinten 8.640.000 Ft bevételt 
termel. A kiadási oldala  3.600.000.Ft/év.  
 
A termék előállítás mellett az energiaköltség, valamint a szemétszállítás költsége 
522.000 Ft/év. Időszakosan felmerülő kiadások a rágcsálóirtás, állatorvosi költség 
(30.000 Ft/hó), valamint a fertőtlenítő szerek költségei. Kiadási oldalon 640.000 
Ft/év. 

Bevétel Kiadás Összesen 

8.640.000 Ft 4.762.000 Ft 3.878.000 Ft 

 
A sertésértékesítés mellett 350 db tojótyúkkal is rendelkezünk. A tojásértékesítés az 
önkormányzati konyhára, valamint a Szociális Szolgáltató Központ konyhájára 
történik, illetve külsős vállalkozó számára.  A 350 tyúk napi 300 tojással és évi 300 
nappal számítva 90.000 tojást eredményez, 35 forintos áron értékesítve évi 
3.150.000 Ft bevételt termel. Kiadási oldalként a táp és takarmányköltség jelenik 
meg, ami napi 7500 Ft nagyságrendű összeget tesz ki.  
 

Bevétel Kiadás Összesen 

3.150.000 Ft 2.250.000 Ft 900.000 Ft 
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Az állati eredetű termékek mellett 2017. január 01-től a Szociális Szolgáltató Központ 
konyhájára szállítjuk a zöldségfelhasználás bizonyos részét. A beszerzés jelenleg a 
nagybani piacról történik a termőre fordulást követően saját termelésű növények 
szállításával fedezzük az igényeket. Szerződés szerinti összeg bruttó 3.258.026 Ft a 
kiadási oldalt még nem tudom megbecsülni. 
 

Bevétel Kiadás Összesen 

3.258.026 Ft 2.758.026 Ft 500.000 Ft 

 
Vásár 

 
Minden  hónapban megrendezésre kerül az állat és kirakodóvásár. A vásártér 
folyamatos fejlesztés alatt áll, 2017 évben nyertes pályázat keretében bekerítésre 
kerül. Ennek eredményeként a helypénz szedése is lényegesen könnyebbé válik. 
Bevételi oldalon a helypénz díjak, parkolás, állatvásári helypénz, valamint a toalett 
használatból származó bevételek jelennek meg, míg kiadási oldalon vízdíj, áramdíj, 
tisztálkodási alapanyagok, fűnyírás, vásár után felhalmozott hulladék elszállításának 
költsége. 

Bevétel Kiadás Összesen 

3.840.000 Ft 408.000 Ft 3.432.000 Ft 

 
Költség és ráfordítás oldalon az alábbi kiadásokat vettem alapul: 
Állandó kiadások:  

 Munkabér 2017.03.31-ig 11 főállású ezt követően 10 főállású dolgozó 

munkabérével számolva kalkuláltam.  

 Könyvelési díj 251.000 Ft/hó. 

 Könyvvizsgáló: 38.100 Ft/hó 

 Ügyvédi díj: 127.000 Ft/hó 

 Munkavédelmi szakember díja: 30.000 Ft/hó 

 Rendszergazda: 20.000 Ft/hó 

 

Edelény,2017.március 20. 
Tisztelettel: 
 
 

Szabóné Varga Marietta 
ügyvezető 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 48./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Csabai Gyula képviselő kérdezi, hogy a Felügyelő Bizottság elnökét meghívták-e a 
Képviselő-testületi ülésre. 
 
Polgármester: A Felügyelő Bizottság elnöke, - aki pillanatnyilag a bizottság elnöke, és 
aki öt perc múlva elnök lesz, vagy nem - nem kapott meghívót a részéről, a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság elnökének részéről sem. Eennek alapvetően az volt az oka, hogy ez 
az előterjesztés elég későn került kiküldésre, és nem azért mert titkolózni akartak ebben 
a kérdésben, hiszen ennek semmi értelme nincs, elég komplikált és nehéz volt a tagokat 
leegyeztetni. Egyébként azért nem tartotta fontosnak, hogy eljöjjön, mert lezárult egy 
fejezet a Kft. Felügyelő Bizottságának az életében, és egy új kezdődik, gyakorlatilag egy 
„vérfrissítés” a bizottságban, és májusban egyébként is lejárt volna a mandátumuk, 
ezért azt gondolta, hogy ezt előzzék meg egy picit és ezt az évet kezdjék új lapokkal. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Csabai Gyula képviselő: A kérdést azért tette fel, mert néhány héttel ezelőtt teljesen 
véletlenül összefutott a bizottság elnökével, és megkérdezte tőle, hogy miért nem jött el 
arra a testületi ülésre, amikor a Kft. és a Felügyelő Bizottság dolgait, illetve a Kft. 
beszámolóját tárgyalták. Azon az ülésen arról volt szó, hogy bizonyos esetekben túllépte 
a hatáskörét, és volt egy vitás kérdés. A kérdésére, hogy miért nem jött el a testületi 
ülésre, azt válaszolta, hogy nem kapott meghívót erre a testületi ülésre, amit furcsának 
tart és azért szerette volna, ha itt van, hogy ezeket a régi dolgokat, esetleg 
konfliktusokat, a vélt, vagy valós sérelmeket le tudják zárni, tisztázni tudják, és úgy 
menjenek neki egy következő időszaknak, minden valószínűség szerint nélküle, hogy 
senkiben nem maradjon tüske. Ezért örült volna a meghívásának és lett is volna hozzá 
néhány kérdése az elmúlt időszakkal kapcsolatban, de hát nagy valószínűséggel ezeket 
a dolgokat már nem tudja neki feltenni. Azt szerette volna, hogy szemtől szembe 
tisztázzák a félreértéseket, adott esetben ütközzenek a vélemények, és úgy váltak volna 
el egymástól, hogy senkiben nem marad tüske. 
 
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági 
ülésen volt jegyző úr felé két kérése, ami nemcsak erre a napirendre vonatkozott, 
hanem az előzőre is, amikor Dr.Papp Kálmán doktor úr véleményét is meghallgatta 
volna az orvosi ügyeleti témában. A bizottság elnökének feladata, hogy meghívja a 
bizottsági ülésre azt, akit szeretne meghívni, ezért szeretné, ha ezeket az anyagokat, ha 
nincs is kész, de hamarabb tájékoztatnák róla, mert ha szeretnék a másik oldalt is 
meghallgatni, akkor ezt meg tudják tenni, mert több esetben ezt nem tudták megtenni. 
Tehát a felvetése igazán erre vonatkozott. 
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Polgármester: Elismeri, hogy hibázott valamelyest ebben a dologban, de magát az 
előterjesztést már jó néhány nappal ezelőtt el akarta készíteni. Ügyvezető asszonnyal 
egyeztetett ebben a kérdésben, és a hibája ebben a dologban, hogy egy héttel ezelőtt 
nem szólt elnök úrnak, hogy valószínű, lesz egy ilyen napirendi pont. Ezért elnézést kér. 
 
Loj Balázs alpolgármester csatlakozik Fischer Ferdinánd és Csabai Gyula képviselő 
urakhoz, elhangoztak nevek éppen a felügyelő bizottság elnökérnek neve, az orvosi 
ügyeletet ellátó cég vezetőjének a neve, és nem volt alkalmuk meghallgatni a 
személyeket, amikor teljesen természetes, hogy akár egy beszámolót hallgatnak, akár, 
ha szóba kerül valakinek az intézménye, cége, neve akkor azokat meghívják és 
lehetőséget adnak meghallgatásra. Azt is elegánsabbnak tartotta volna, hogy ha május 
31-ét megvárják, és nem visszahívják a felügyelő bizottsági tagokat. Ezúton szeretné 
megköszönni Rohály Annának és Takács Csabának a munkáját, amit eltöltöttek a Kft. 
Felügyelő Bizottságában. Nézve az új jelölteket, úgy gondolja nem lesz ezzel baj, a 
továbbiakban is menni fog a felügyelő bizottság munkája és elvégzi a rábízott 
feladatokat. Még egyszer megköszöni az előző tagoknak a munkáját, és reméli, hogy a 
jövőben tudnak majd beszélni a képviselő-testületben az érintettekkel is. 
 
Polgármester: A két tag visszahívásáról van most szó és két új tag „beemeléséről” a 
Felügyelő Bizottságba, az egyik tag, akit visszahívnak, sajnos egészségi állapota miatt 
kell, hogy visszahívják, és az nem tűr halasztást, kénytelenek lépni, és azért gondolta, 
hogy ne kelljen egy hónap múlva visszahozni a testület elé ugyanezt a napirendet, 
akkor a kettőt egyben hívják vissza. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Bizottsági ülésen ezt megbeszélték, ehhez kapcsolódóan 
annyi észrevétele van azon túl, hogy megegyeztek abban, hogy az elkövetkezendő 
időszakban minden bizottsági elnöknek meghívó megy, melynek megérkezését 
követően az elnök jelezni fogja részére, hogy az egyes napirendeknél kiket szeretne 
látni a bizottsági ülésen, mert a múltban ilyen nem vetődött fel. Igen ez a mostani 
előterjesztés valóban megkésve, tegnap délután készült el és került kiküldésre. Az 
orvosi ügyeletnél azonban kicsit más volt a helyzet, ott legalább 5 nappal hamarabb 
megkapták a bizottságok a meghívót és az előterjesztést is, ott lehetett volna erre 
reagálni.  
 
Borza Bertalan képviselő azt mondja, jó ötlet, hogy egyszerre, egyben jön be egy 
alapító okirat módosítás, még ha tudják is, hogy egy kicsit idejekorán is jön a dolog. A 
felügyelő bizottsági tagság nagyon reméli, - ismerve a személyeket, - hogy részükről 
nem arról fog szólni ez a felügyelő bizottsági munka, hogy kapnak egyfajta titulust és 
egy kis apanázst, hanem érdemi, tényleges munkavégzésről. Reméli, a jövőben egy 
üzleti terv úgy fog bejönni a testületi ülésre, hogy a Felügyelő Bizottság véleménye 
mellé lesz téve, egy beszámoló szintén, javaslatok megfogalmazva a bizottság részéről, 
mert érdemi munkát kell, hogy végezzen és ez a fajta munka a Kft-t ügyvezetésének a 
segítését kell, hogy szolgálja. Bízik benne, hogy a most jelölt személyek érdemi 
felügyelő bizottsági munkát fognak végezni. 
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Polgármester: A képviselő úr véleményével 100 %-ban egyetért, így van a Felügyelő 
Bizottság az ügyvezetést segíti a munkájában, a felügyelő bizottság nem azért van, 
hogy 6-8 évvel ezelőtti eseteket kezdjen el esetlegesen teljesen alaptalanul felszínre 
hozni, amit megvizsgált az Állami Számvevőszék, a Belügyminisztérium, tehát mindenki.  
Nevezetesen az árvízi dolgokról beszél, amivel tavaly a jelenlegi Felügyelő Bizottság 
elnöke hatalmas port kavart a városban a semmiből. Időközben akkor Csabai Gyula 
képviselő úr fel is tette a kérdést, hogy mikor akarja visszahívni a felügyelő bizottság 
elnökét, melyre azt válaszolta, hogy el fog jönni az ideje. Azt gondolja, most jött el az 
ideje, és ha már ki kell mondani, kimondja, hogy ilyen felügyelő bizottsági elnökre nincs 
szükség még arra a maradék két hónapra sem, ami hátra lett volna a megbízatásából. 
Sajnos a másik felügyelő bizottsági tagnak egészségügyi állapota eredményezte, hogy 
ma ezt idehozta. Ennyi a véleménye, ezért őt el lehet ítélni, köpködni, - nem érdekli. 
 
Csabai Gyula képviselő: Így van, úgy gondolja, hogy mindenkinek megvan ezzel 
kapcsolatban a saját véleménye, aztán, hogy ki, mit gondol róla, az teljesen más 
történet. Így van, ahogyan polgármester úr említette, ő ezt megkérdezte, mert amikor 
volt ez a nagy port kavart történet, akkor szóba került, hogy vissza kellene hívni, viszont 
amellett a véleménye mellett most is kiáll, hogy szerencsésebb lett volna meghívni, és 
tisztába tenni ezt a dolgot, hogy miért így kezelte, ahogyan kezelte és akkor nincs 
senkiben tüske az elkövetkezendő időszakban. 
 
Polgármester: Kiemelné, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül választja meg 
az elnököt, nem a képviselő-testület választja meg. Nem titok, és a város lakossága 
előtt sem, olyan két új tagra tett javaslatot a bizottságban, akik úgy gondolja 
megkérdőjelezhetetlen, hogy a maguk szakterületén kiváló szakemberek. Az egyik jelölt 
Dr.Zsemkó Attila, aki hosszú éveken keresztül a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal 
osztályvezetője volt, a másik pedig Nyíri Lajos a polgármesteri hivatal fejlesztési 
csoportjának munkatársa, aki mélyépítész mérnöki végzettséggel rendelkezik. Azt 
gondolja, hogy ez a két új tag a Felügyelő Bizottságban egészen biztos az ügyvezetés 
munkáját fogja segíteni az elkövetkezendő időszakban. 
 
Ezek után szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1./ pontjának elfogadását, mely 
szerintEdelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai közül  

a) Takács Csaba, és  
b) Rohály Anna  

tagokat 2017. március 23-ai hatállyal visszahívja 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2./ pontját, mely szerint a 
Képviselő-testület a 2017.03.23-tól 2020.05.31-ig terjedő időszakra Dr. Zsemkó 
Attilát és Nyíri Lajost felügyelő bizottsági tagnak megválasztja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
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Polgármester szavazásra bocsátja egyben a határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
43/2017.(III.23.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 
módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító 
Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a tulajdonában álló Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) Felügyelő 
Bizottságának tagjai közül  

c) Takács Csaba, és  
d) Rohály Anna  

tagokat 2017. március 23-ai hatállyal visszahívja.  
 

2.  Képviselő-testület a 2017.03.23-tól 2020.05.31-ig terjedő 
időszakra 
a) Dr. Zsemkó Attilát, akinek adatai a következők: 

„Név. Dr. Zsemkó Attila 
Anyja neve:  
Lakhelye:  
Születési helye és ideje:  
Megbízatása 2017.03.23-tól 2020. május 31-ig szól.” 
 

b) Nyíri Lajost, akinek adatai a következők: 
„Név. Nyíri Lajos 
Anyja neve:  
Lakhelye:  
Születési helye és ideje:  
Megbízatása 2017. 03. 23-tól 2020. május 31-ig szól.” 
 
Felügyelő Bizottsági tagnak megválasztja. 
 

3. Képviselő-testület az alapító okiratból törli az alábbi 
telephelyet: 
„3780 Edelény, belterület hrsz 661/9.” 
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4. Képviselő-testület a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
alapító okiratának módosítását a határozat mellékleteként 
jóváhagyja. 

 
5. Képviselő-testület elrendeli a Borsodi Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. ügyvezetője felé, a módosítások 
cégnyilvántartáson történő átvezettetését. 

 
6. Képviselő-testület megköszöni a visszahívott tagok 

megbízatásuk alatt végzett munkáját. 
 

Határidő: azonnal, illetve 2017. április 22. 
Felelős: jegyző 
Értesül:  Kft., FB tagok, Dr. Kapás Katalin, Osztályok 
 
 
 

 
Melléklet a 43/2017.(III.23.) határozathoz 

 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
                                                 2/2017. sz. Módosítása  
 
Cg. 05-09-015867 
 
A Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft. ( székhelye: 3780 Edelény, 
Borsodi út 26.) mai nappal az alábbiak szerint módosul: 
 
 

1. Az Alapító Okirat 1.5.  „A társaság telephelyei”   című pontban az alábbi 
telephely törlendő: 

 
      3780 Edelény,  belterület 661/9 hrsz 
 

2. Az Alapító Okirat 2.3.2. pontjában a Felügyelőbizottság tagjai közül Takács 
Csaba és Rohály Anna megbízatása 2017. 03. 23-án – visszahívás miatt – 
megszűnt. 

 
Új Felügyelőbizottsági tagok:  
Zsemkó Attila ( anyja: Stuhán Margit, lakhelye. 3780 Edelény, Dankó Pista út 8.) és 
Nyiri Lajos ( anyja. Horkay Rózsa, lakhelye. 3780 Edelény, Bódva út 10.)  
2017. 03. 23-tól 2020. 05. 31-ig terjedő időtartamra. 
Az új Felügyelőbizottsági tagok és mandátumuk feltüntetésével és korábbiak 
törlésével az Alapító Okirat 2.3.2. pontja módosul. 
 
 
 
 



 28 

Egyebekben az Alapító Okirat nem változik. 
 
E d e l é n y, 2017. 03. 23. 
               
Záradék: Az Alapító Okirat Módosítás Edelény Város Önkormányzatának  Képviselő-
testülete   …../2017 (III.23.)  határozata alapján készült.  
 
 
 
                                                                            ……………………………………….. 
                                                                                     Molnár Oszkár  
                                                                                       polgármester  
                                                                           Edelény Város Önkormányzata  
 
Ellenjegyezte: 
 
                           Dr. Kapás Katalin ügyvéd 
                           3525 Miskolc, Vologda u. 4. 

 
 
 
4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2016. 
évi munkájáról 
Előadó: intézményvezető 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 49./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Borza Bertalan képviselő kérdezi, hogy a vendégház működött-e a múlt évben, ha 
igen, milyen forgalmat bonyolított le. Másik kérdése, hogy a hiányzó tárgyak, eszközök, 
berendezések múzeumi leltárba vétele befejeződött-e. 
 
Csabai Gyula képviselő: Kérdése a tavalyi OMEGA koncertre vonatkozik, a 
beszámolóban olvashatják, hogy nagysikerű koncertet adott az együttes, kíváncsi lenne 
arra, hogy kb. mennyien lehettek, mennyi jegyet adtak el, milyen árbevétel származott 
ebből az intézménynek. 
 
Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár-csoportvezető : A feltett kérdésekre válaszolni nem 
tud, de a kérdéseket igazgató úrnak továbbítja, és írásban fogja válaszát megadni. Az 
egyéb kérdésekre, ha van, megpróbál válaszolni. 
 
Polgármester: A panzió még a tavalyi évben működgetett az, hogy mennyi árbevételt 
produkált, nem tudja megmondani. A muzeális leltár, hogy befejeződött-e már, írásban 
fog válaszolni igazgató úr. Az OMEGA koncertet illetően elmondja, hogy 2800 db jegyet 
adtak el. 
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Csabai Gyula képviselő a beszámolóval kapcsolatban két dologra térne, egyik az 
OMEGA koncerttel kapcsolatos, mellyel kapcsolatos kérdése azért volt, mert az akkori 
szervezés kapcsán úgy gondolja, hogy összeszedettebben és korábban lehetett volna 
megkezdeni és lehet, hogy egy nagyobb látogatói létszámot is el lehetett volna érni. A 
tavalyi munkatervben 9 millió forintot ütemezett be az intézmény erre a koncertre, 
amely nem kevés városi szinten sem egy rendezvény kapcsán. Itt kíváncsi lett volna 
akár a kiadás, akár a bevételi oldalra, hogy hogyan alakult, mert ezt nem látja a 
beszámolóban. Ez lehet szőrszálhasogatás is, de még egyszer mondja, 9 millió forintot 
az utóbbi időben rendezvényre nem nagyon költöttek, ezért tartotta volna fontosnak 
látni. Talán ehhez kapcsolódik, hogy Edelény 2016-ban ünnepelte 30. évfordulóját, és 
olvasta, hogy épp ezért rendezvényeiket ezen ünnepi alkalom keretében rendezték 
meg. Ezt elmondta polgármester úr is az év végi tájékoztatójában a Coburg-kastélyban 
tartott összejövetelen. Azt gondolja, hogy talán egy kicsit hangsúlyosabban is meg 
lehetett volna jeleníteni, hogy 30 éves a város, hiszen még hogyha ezen ünnepi 
alakalom keretében kerültek megrendezésre ezek a rendezvények, nem biztos, hogy 
annyira kidomborodott ez a történet, hogy 2016-ban volt 30 éves Edelény. Mindezeket 
leszámítva, vagy figyelembe véve azt gondolja, hogy a Művelődési Központ, Könyvtár és 
Muzeális Kiállítóhely munkatársainak meg kell köszönni a munkáját, van néhány olyan 
elem, ami új, stand up műsorok, egyébként pedig folytatódnak a hagyományos 
tevékenységek. Azt gondolja, hogy összességében az intézmény dolgozói hasznos és jó 
munkát végeznek mindenki megelégedésére, ezek az új dolgok pedig új színt adnak, 
illetve új eseményeket hoznak a városba.  
 
Polgármester: Ő sem akar szőrszálhasogató lenni, de képviselő úr egyik mondatában 
azt mondta, hogy 30 éves Edelény, - Edelény 30 éve város. Az OMEGA koncertről: 
rengeteget morfondíroztak azon igazgató úrral, munkatársaival, hogy hogyan, miként 
ünnepeljék meg azt, hogy 30 éve nyilvánították várossá Edelényt. Voltak pró és kontra 
érvek, hogy legyen egy nagy rendezvény. Azt gondolták, hogy jobb, ha az egész éves 
rendezvényüket ennek a jegyében rendezzik meg, ami így is történt, minden egyes 
rendezvényen ott volt, hogy 30 éve város Edelény. Az OMEGA koncerttel kapcsolatos 
szervezés nem gondolja, hogy későn kezdődött el. A dilemma az volt, hogy ingyenes 
legyen-e a koncert, vagy legyen belépőjegy. Ha ingyenessé tették volna a koncertet, 
akkor gondolhatja mindenki, hogy mi történt volna ott, ezért nem lett ingyenes. Az 
edelényiek lakcímkártya felmutatásával jelentős kedvezményt kaptak a belépőjegy 
árából, és ami meglepte, hogy ennek ellenére kevesen voltak Edelényből akkor, maikor 
a jegy ára kb. annyi volt, mint másfél doboz cigaretta ára. Nem bántásként mondja, az 
edelényi emberek hozzá vannak szokva, hogy minden ingyen van a városban, és ez 
most egy belépődíjas volt. Ami újfent csak meglepte, volt a Művelődési Központban egy 
előadás, ahol számára ismeretlen előadóművészek léptek föl, ahol 3.000 Ft volt a 
belépő, mégis dugig volt a Művelődési Ház. Tehát itt egy hatalmas kontraszt van ebben 
az egészben, ezzel nem tudnak mit kezdeni, a szándék azt gondolja, hogy 
megkérdőjelezhetetlen, jó volt, hiszen az OMEGA egy élő legenda és generációk kedvelt 
együttese, és az OMEGA sajnos már nem sokáig fog szerepelni színpadon, hiszen olyan 
életkorúak az OMEGA művészei, hogy ez már hosszú távon biztosan nem fog működni. 
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Loj Balázs alpolgármester: Ő is azt hiányolja, hogy nagyon kevés edelényi ember 
fordul meg, amikor egy-egy színvonalas rendezvény van a városban.  
Elég régóta foglalkozik rendezvényszervezéssel, koncertszervezésekkel, és ha ingyenes 
a koncert, akkor is előfordult már, hogy nem látogatták túlzottan. Lehet, hogy ebben 
van saját hiba is, szervezői hiba is. Ezúton is szeretné megköszönni a művelődési ház, 
könyvtár dolgozóinak, a vezetésnek a munkáját. Nagyon sokszor elhangzik az a kritika 
Edelény városában, hogy itt nincs semmi, nincsenek rendezvények. A könyvtárban 
szinte heti rendszerességgel van valamilyen kisebb rendezvény, most pl. március 31-én 
Dr.Hatvani Zoltán volt országgyűlési képviselő úrnak lesz egy könyvbemutatója, 
Répássy Róbert lesz a könyv bemutatója, és történelmi jelentőségű 56’-os 
cselekményekkel kapcsolatos a téma. Előfordult már, hogy nem csak az OMEGA, hanem 
a Benkó Dixieland Band Edelényben adta az utolsó koncertjét, amin Benkó tanár úr ott 
volt a Borsodi Földvár csodálatos környezetében, és ahol nagyon kevesen voltak. Azt 
gondolja, hogy az ilyen lehetőségeket meg kellene ragadniuk mind a tájházban, mind a 
művelődési házban, de beszélhetne az állami ünnepségekről, olyan színvonalas 
ünnepségek vannak az utóbbi időben, mintha egy modern színházi előadáson lennének, 
egy nagyon magas művészi színvonalon előadott színdarabokat láthatnak. Arra biztat 
mindenkit, az egész lakosságot, hogy vegyenek részt ezeken az eseményeken, és 
jöjjenek el, ha valami történik a városban. 
 
Polgármester: Évek óta komoly fejtörést okoz akár a Művelődési Központ 
igazgatójának, akár neki, hogy mi lehet a probléma, mit lehetne tenni azért, hogy 
többen jöjjenek el az edelényiek egy-egy rendezvényre. Tény és való, a könyvtárban 
heti rendszerességgel vannak előadások és különböző programok, de említheti a 
Tájházat, ahol – és abban az időszakban, amikor jó idő van, - tavasztól őszig szinte heti 
rendszerességgel vannak különböző rendezvények. Valóban úgy volt, hogy a Benkó 
Dixieland fellépésén csak öten voltak, és ezután nem sokkal elhunyt Benkó tanár úr, ez 
volt az utolsó olyan koncert, ahol együtt felléphetett a szintén nagy múltú és világhírű 
együttes. Abban az esetben, ha rendezik a városi napokat, akkor edelényiek jelentős 
része távol marad, mert nem kíván abban a közegben részt venni, ami ott jelen van 
egy-egy ilyen rendezvényen. Itt volt az OMEGA koncert, fizetős volt, akkor meg azért 
nem jönnek el az emberek. Ez megoldhatatlan kérdés, rengeteg mindent lehetne 
rendezni, de pl. ha rendeznének egy gasztronómiai fesztivált, amit nagyon régóta 
szeretne, akkor kéri, hogy mondják meg, belépőjegyessé vagy ingyenessé tegyék, 
mondják meg, hogyan csinálják, mert ezek szerint egyik sem jó. 
 
Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy egy évvel ezelőtt, amikor tárgyalták a 
Művelődési Központ éves munkatervét, akkor úgy fogalmazott, hogy abból a munka-
tervből neki hiányzik a tűz, hiányzik a lelkesedés. Reméli, hogy ezzel a véleményével 
sikerült feltüzelnie igazgató urat, meg fogja kérdezni, hogy hatott-e rá, mert ahhoz 
képest a beszámolóban és az elmúlt évben egy elég gazdag programról kaptak 
tájékoztatást, illetve vehettek részt. Kiemelné az önköltséges alapon megvalósított 
Showder Klub előadását immár harmadik alkalommal, és mindig teltházzal, ez egy új 
színfolt Edelényben. Bízik benne, hogy ez az év is hasonló eredményeket fog hozni 
Edelény város életében és a Művelődési Központ munkájában is. Nem gondolja, hogy 
ezek a munkák hiábavalók akkor sem, ha kevesen vesznek rajta részt, mert bízik benne, 
hogy előbb-utóbb többen fognak részt venni. 
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Polgármester – ezek után, mivel további hozzászólás nem volt – a határozati javaslat 
elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
44/2017.(III.23.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár 
és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2016. évi munkájáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta az 
Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2016. évi munkájáról szóló 
beszámolókat és az alábbi döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta az 
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely, valamint a könyvtári intézményegység 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolókat, és azokat a határozat 1. és 
2. mellékleteként   e l f o g a d j a. 
 
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi Művelődési 
Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely vezetőjének 
és dolgozóinak a 2016. évben végzett eredményes munkájáért. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: intézmény, pénzügyi osztály, titkárság 
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1. melléklet a 44 /2017.(III.23.) határozathoz 

 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

Edelény Város Önkormányzata képviselő-testületének 
2017. március 23. napján tartandó ülésére 

 
 
 

 
Tárgy: Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár  és Közérdekű 

Muzeális Kiállítóhely  2016. évi munkájáról 
 
 
 
 
Készítette: Hadobás Pál 
                       igazgató 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 
 
 
                                                                                            Dr. Vártás József 
                                                                                                     jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
   Intézményünk A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, többször módosított 1997. 
évi CXL. törvény, a város Közművelődési Rendelete, az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzata és Alapító Okirata, valamint a városi önkormányzat rendeletei 
és határozatai szellemében végzi munkáját. 
   Gazdálkodását az Államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) 
számú Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 
rendelet, és a helyi önkormányzati rendeletek, határozatok szerint végzi. 
   Az 1994. január 1-jével összevont intézmény hét intézményegységből áll, melyek a 
következők: Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
(Borsodi Tájház), Városi Televízió, Panzió, Rakaca-tavi Pihenő, gyermekétkeztetést 
biztosító 1000 adagos Konyha. Ezek az intézményegységek a város különböző 
településrészein vannak, a Rakaca-tavi Pihenő, pedig a várostól 25 km-re van. 2013. 
január 1-től, a képviselő-testület döntése alapján az intézmény látja el a Mátyás 
Óvoda és Bölcsőde gazdasági feladatait is, valamint a Borsodi Általános Iskola, a 
Pedagógiai Szakszolgálat üzemeltetése, és a technikai dolgozók kerültek az 
intézményhez.  
   A Művelődési Központ 1977-ben épült, amely 2007-ben kívül-belül fel lett újítva. Az 
épület jelenlegi állapotában minden igényt kielégít, azonban az épület 
vasbetonszerkezete az eltelt évek alatt erősen korrodálódott, felújításra szorul. 
   A Városi Könyvtár 1963-ban költözött a jelenlegi helyére, és az átadást követően 
többször is bővült, majd 2013. év végén megkezdődött a könyvtár felújítása. A 
felújított könyvtár 2014. október 6-tól fogadja az olvasókat. 
   A Városi Televízió 2007-ben új, minden igényt kielégítő stúdióba költözött, amely a 
Művelődési Központ alatti területen került megépítésre, köztudott azonban, hogy a 
2010-es árvíz komoly károkat okozott az épület helyiségeiben, ezért új stúdió 
kialakítására került sor az intézmény felső részén. Az egykori stúdió és iroda helyén 
munkatársaink két kis előadótermet alakítottak ki, melyeket tanfolyamok részére 
adunk bérbe, valamint az épület alatti helyiségben tartja lakossági ügyfélfogadását 
hetente két alkalommal az ÉMÁSZ. 
   A Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (Borsodi Tájház) három épületegyüttesből, a 
hozzá tartozó portákból és a Borsodi Földvárból áll. A 2009-es évben az 
önkormányzat pályázatot nyújtott be a Vadászy ház istállója helyén felépítendő 
épületrészre, melyben a Borsodi Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince 
látogatóközpont került kialakításra, egy vizesblokk, valamint a galérián egy 20 fős 
előadó terem is készült 2013-ban. A 2014-ben végzett szakfelügyelői vizsgálat 
megállapította, hogy az intézmény az új jogszabályok szerint Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhelyként működhet, és így új működési engedély kérése vált szükségessé, 
valamint az intézmény nevét is meg kellett változtatni, mely 2015. szeptember 3-tól a 
következő: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az MK/45/2015 számú működési 
engedélyt 2015. november 2-án állította ki. 
   Az intézményben 38 fő dolgozik főállásban. A közmunka programok lehetőségeit 
kihasználva 2016-ban több dolgozót is tudtunk foglalkoztatni, akik nagy 
segítségünkre voltak munkánkban. 
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   A város 2016-ban ünnepelte várossá nyilvánításának 30. évfordulóját, ezért 
rendezvényeinket ezen ünnepi alkalom keretében rendeztük meg. 
 
Művelődési Központ 
   Az intézményben egy művelődésszervező, egy gondnok, egy karbantartó és egy 
takarítónő dolgozik. Itt kerül megrendezésre a városi programok jelentős része. A 
saját rendezvényeken túl az oktatási intézmények, a pártok, a civilszervezetek és a 
város egyéb intézményei is rendszeresen igénybe veszik termeit, szolgáltatásait. 
   Az óvodás és általános iskolás korosztály számára rendszeresen szerveztünk 
bábszínházi, gyermekszínházi és zenés előadásokat, játszóházakat, amelyek 
segítségével igyekszünk felkelteni igényüket a művelődés különböző formái iránt, 
valamint kézügyességük, kreativitásuk fejlesztését szolgálják. A játszóházak 
szervezésében nagy segítségünkre van az Oltalom Tagóvoda nevelőtestülete. A 
Mátyás Óvoda és Bölcsőde pedagógusai évente 2-3 alkalommal bábszínházi előadást 
tartanak gyermekek részére. Folytattuk az általános iskolák felső tagozatos tanulói és 
a város középiskolájának tanulói részére szervezett három előadásból álló bérletes 
zenei előadássorozatunkat, amely népszerű a fiatalok körében. Az előadássorozatot 
az Észak-Magyarországi Filharmónia Kft-vel közösen szervezzük évek óta. 
   Az állami és nemzeti ünnepeinkről méltóképpen megemlékeztünk, s ezen 
alkalmakkor a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium 
diákjai, a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, az edelényi Császta 
Néptáncegyüttes, az Oltalom Tagóvoda és a Mátyás Óvoda és Bölcsőde gyermekei 
színvonalas műsort mutattak be. 
   Az évben is megrendeztük az Edelényi Napot, mely népszerű a lakosság körében 
és szívesen töltik az emberek a napot a rendezvényen. A több éve megrendezésre 
kerülő kulturális rendezvények közül kiemelkednek a Kolor Fesztivál edelényi 
rendezvényei, az Edelényi Helytörténeti Napok, a Kutyás Nap, az Ünnepi 
Hangverseny. Ezen rendezvények legtöbbje tömegeket vonz és a gyermekektől a 
fiatalokon keresztül az idősebb korosztályig színvonalas szórakozási és művelődési 
lehetőséget biztosítanak.  
   Munkánkat meghatározzák a tárgyi és személyi feltételek és az intézmény 
adottságai. Tárgyi feltételeink az elmúlt években jelentősen javultak, sikerült 
technikai eszközeinket fejleszteni, bővíteni a közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázat segítségével, valamint önerőből.   
   Itt történik a házasságkötés is, amelyhez megfelelő színvonalú termet tudunk 
biztosítani. A városban működő kiscsoportok többsége is itt tartja a próbáit, 
foglalkozásait, itt tartja edzéseit és versenyeit a sakkszakosztály, óráit a Szinvavölgyi 
Alapfokú Művészeti Iskola két csoportja. 
   Kiállítást az évben két alkalommal rendeztünk a termek elfoglaltságától függően az 
intézményegység előcsarnokában vagy a kiállításra kijelölt teremben. Nagy sikere 
volt a Fülöp Tibor kovács, népi iparművész munkáiból rendezett kiállításnak. Fülöp 
Tibor a készítője az 1956-os edelényi emlékmű kovácsoltvas elemének. A másik, 
rendkívül szép és sikeres kiállítást az edelényi Lenvirág Díszítőművészeti Kör 
tagjainak munkáiból rendeztük, a kör fennállásának 40. évfordulója alkalmából. 
Célunk, hogy a közeljövőben a vizuális kultúra terjesztése, népszerűsítése, valamint a 
történelmi ismeretek bővítése érdekében több kiállítást rendezzünk.  
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   A felnőtt lakosság számára színházi előadásokat a magas költségek miatt (7-800 
ezer Ft/alkalom) nem tudunk szervezni, ezzel szemben a szabadtéri rendezvényeink, 
melyek belépődíj nélküliek, rendkívül népszerűek a lakosság körében. Az évben 
terembér fejében a Showder Klub néhány szereplőjével tartottunk belépődíjas 
előadást. 
   A tanfolyamok, a zumba és a pártok terembérleti díj fejében veszik igénybe az 
intézmény termeit.  
 
   Az intézményben működő kiscsoportok, klubok (Férfikórus, Hagyományőrző 
Népdalkör, Díszítőművészeti Kör, Miklós Gyula Kertbarát Kör, Őszikék Nyugdíjas Klub, 
Edelényi Nyugdíjasok Közössége, Császta Néptáncegyüttes), a sakkszakosztály és a 
Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola edelényi tagozata 361 alkalommal tartott 
foglalkozást, melyen 6326 fő vett részt.  
   Tizenöt különböző tanfolyam zajlott az intézményben, melyek 534 alkalommal 
tartottak órákat, ez összesen 8948 főt jelent. 
   A különböző intézmények, pártok, civilszervezetek 304 alkalommal tartottak 
rendezvényt, melyeken 13800 fő vett részt. 
   12 alkalommal volt esküvő. Gyermekrendezvényt 11 alkalommal rendeztünk, 
melyeken 2930 fő vett részt. 
   A Kutyás nap az évben is nagy sikert aratott és több mint 200 néző volt kíváncsi a 
rendezvényre. A díjakat edelényi vállalkozó biztosította. 
   Az évben 25. alkalommal rendeztük meg a karácsonyi ünnepek alkalmából az 
Ünnepi Hangversenyt, melynek megrendezésére a Szent Miklós Görögkatolikus 
Gimnázium és Szakgimnázium ad otthont hatodik éve. A város egyik óvodája 
betlehemes műsorral kedveskedett a közönségnek, a másik óvodából a 
nevelőtestület árnyjátékot mutatott be, az iskolák énekkarai, zenei csoportjai és a 
városi intézmények énekkarai színvonalas műsoraikkal teremtettek igazi karácsonyi 
hangulatot. 
   Az ÉMÁSZ iroda is az intézményben üzemel, amely 104 alkalommal fogadta az 
ügyfeleket (Terembérlet fejében).  
   A kastélykertben nagysikerű koncertet adott az Omega együttes. 
 
   Az eltelt három év adatai a Művelődési Központ rendezvényeiről: 
 

Rendezvény 2014 

rendezvények 

száma, 

résztvevők száma 

2015 

rendezvények 

száma, 

résztvevők száma 

2016 

rendezvények 

száma, 

résztvevők száma 

Kiscsoportok próbái 267 alkalom 

5860 fő 

344 alkalom 

6608 fő 

361 alkalom 

6326 fő 

Tanfolyam 17 tanfolyam 

504 alkalom 

11752 fő 

12 tanfolyam 

257 alkalom 

4532 fő 

15 tanfolyam 

534 alkalom 

8948 fő 

Intézmények, pártok, 

civilszervezetek 

rendezvényei 

269 alkalom 

19564 fő 

366 alkalom 

16514 fő 

304 

13800 

Gyermek rendezvény 12 alkalom 

3100 fő 

11 alkalom 

2580 fő 

11 alkalom 

2930 fő 
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   A Művelődési Központ évente elkészíti a statisztikai jelentést, melyet online elküld 
az önkormányzatnak és a minisztériumnak. 
 
Városi Könyvtár 
   A Városi Könyvtár külön készített beszámolót a 2009-ben végzett szakfelügyeleti 
vizsgálat javaslatára. 
 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (Borsodi Tájház) 
   A város és környéke közérdekű muzeális kiállítóhelye nagy elismerést arat mind a 
város lakói, mind az idelátogató vendégek körében. Kérésre részletes ismertetést 
tartunk a tájházról és az államalapítás kori földvárról, vagy akár a Bódva völgye 
műemlékeiről, irodalmi hagyományairól, régészeti emlékeiről vetítettképes előadás 
formájában.  
   2012-ben elkészült a Vadászy ház egykori istállója helyén egy új épületrész 
pályázati forrásból, melyben kiállítás készült, ugyancsak a pályázat révén, Borsodi 
Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince látogatóközpont címmel, melyet 
2013. június 12-én adtak át. 
   Jelenleg az alábbi állandó kiállítások várják a látogatókat: 

 Egy kisnemes család tisztaszobája 

 Nevezetes emberek Edelényből és a Bódva völgyéből 

 Katona emlékek 

 Könyvtártörténeti emlékek a 20. századból 

 Régi rádióink 

 A Borsodi Földvár: Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk 

 A méhészkedés eszközei 

 Népi lakáskultúra a Bódva mentén a 20. század elején 

 Huszadik század eleji konyha 

 Hodossy gyűjtemény: Csengők, kolompok és juhászkampók 

 Cipészműhely 

 Kádárműhely 

 Kerékgyártó műhely 

 Kovácsműhely 

 Kachelmann textilgyűjtemény: Csipkék, szőttesek, hímzések 

– Háziszőttesek 
– Hímzések, szövőszék 
– Borsodi Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince látogatóközpont 
 
    A Borsodi Művészeti Fesztivál keretében koncertet adott a Tájház udvarán a 
Maszkura és a Tücsökraj együttes. 
   Negyedik alkalommal rendeztük meg a Tájházak Napját. 2013-ban a Magyarországi 
Tájházak Szövetsége április 27-ét a Tájházak Napjává nyilvánította. 
   A város intézményei és civilszervezetei rendszeresen tartanak összejövetelt a 
tájház csűrjében és udvarán. 
   Áprilisban a Műemléki Világnap, szeptemberben a Kulturális Örökség Napjai 
keretében fogadtuk díjmentesen a látogatókat. 
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   A március 1-jétől október 31-ig, hétfő kivételével 9 órától 17 óráig, és november 1-
től február 28-ig vasárnap és hétfő kivételével 8-tól 16 óráig nyitva tartó 
intézményegység udvarának, környezetének és épületeinek folyamatos rendben 
tartása sok munkával jár. 
   2013-ban megalakult a Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre, melynek tagjai több 
alkalommal sütöttek kenyeret, kalácsot és pogácsát a kemencében, lehetőséget adva 
az érdeklődők számára, hogy megismerjék a kemencében sütés fortélyait, hisz egyre 
többen építenek otthonuk udvarán kemencét. A Baráti Kör szervezésében az évben 
harmadik alkalommal rendeztük meg a házi kocsonyák versenyét és a 
pálinkamustrát, a Veterán motorok és autók találkozóját. Ősszel megrendezésre 
került a házi lekvárok versenye is. 
   Edelény és a járás egyetlen közérdekű muzeális kiállítóhelyére komoly felelősség 
hárul a még megmenthető értékek, mind tárgyi, mind az írott anyagok begyűjtése 
tekintetében. Pályázatot keresünk az intézményegységről megjelenő turisztikai 
kiadvány megjelentetésére, mert a korábbi években kiadott kiadványok elfogytak, 
vagy aktualitásukat vesztették a bekövetkezett változások miatt. 
   A Borsodi Tájház minden évben statisztikai jelentést készít, s azt online elküldi az 
önkormányzatnak és a minisztériumnak. 
 
Városi Televízió 
   A Televízió csütörtökönként este 6 órakor jelentkezik friss szerkesztett műsorral, 
melyet két alkalommal ismétel, emellett képújság-szolgáltatást végez, és felvételről 
közvetíti a munkaterv szerinti képviselő-testületi üléseket, valamint a rendkívüli 
képviselő-testületi üléseket. Az ülésekről készült felvételeket 24 órán belül műsorra 
tűzi. Az egyenes adás feltételei még nincsenek meg a Városháza dísztermében, ahol 
a testületi üléseket tartják a felújítás befejezésétől. 
  Az Edelényi Városi Televíziónál 2 főállású alkalmazott látja el a feladatokat, egy 
felelős szerkesztő és egy operatőr-vágó.  
   A 2016-os esztendőben 80 forgatást készítettek. 38 szerkesztett adás és 20 
testületi ülés felvételről került közvetítésre.  
   A Televízió feladatai közé tartozik a képújság kezelése: hirdetések, gyászhírek, 
közérdekű közlemények szerkesztése, megjelenítése, így sikeresen tudja például 
Edelény Város Önkormányzata is tájékoztatni a lakosságot a képújságon keresztül a 
rendeleteiről, közérdekű tevékenységéről. Az évben 169 hirdetést, 175 gyászhírt, 
ugyanannyi köszönetnyilvánítást, 74 megemlékezést, és 2700 közérdekű közleményt 
jelentettek meg a Képújságban. 
   A Városi Televízió minden évben elkészíti a statisztikai jelentését és azt online 
megküldi az önkormányzatnak és a minisztériumnak. 
   
Panzió 
   A város központjában 18 ággyal üzemelő panzió az elmúlt években sajnos, mint 
„munkásszállás” üzemelt, mert a kastély építkezésén dolgozók vették elsősorban 
igénybe, s ezáltal lelakottak lettek a szobák. A 2014-es könyvtár és Városháza 
felújításakor néhány szobája irodaként funkcionált. Bízunk benne, hogy az új 
pályázatok kiírásai között találunk olyan pályázatot, melyből fel tudjuk újítani az 
épületet és a fűtését is korszerűsíteni tudjuk. 
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Rakaca-tavi Pihenő 
   Ez az intézményegység is felújításra szorul. 2011-től csak nyári időszakban 
fogadunk vendégeket, mert az elektromos kályhákkal történő fűtés nagy költséggel 
jár. Rendszeresen figyeljük a pályázatokat az esetleges felújítás érdekében.  
 
A Művelődési Központban működő kiscsoportok 
   Férfikórus. A Juhász Andorné vezette csoport fellépéseivel szép sikereket ér el a 
közelebbi és távolabbi településeken történő fellépései alkalmával. A csoport 
létszáma a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent, mégis több településen 
évről-évre megrendezésre kerülő rendezvények szívesen látott fellépői. A közösséget 
az éneklés szeretete tarja össze.  
 

   A Dobi Zoltánné vezette Hagyományőrző Népdalkör rendszeres szereplője a 
város és a kistérség rendezvényeinek, dalos találkozóinak. Az elmúlt években a 
csoport létszáma stagnál, 10-12 fő vesz rendszeresen részt a próbákon és a 
fellépéseken. Nagy szerepük van a kistérség és az ország népdalkincsének 
megőrzésében, megismertetésében, továbbadásában. 2014-ben ünnepelte a csoport 
fennállásának 40. évfordulóját. 
 
   A Lenvirág Díszítőművészeti Kör vezetője Gál Andrásné. A magyar 
díszítőművészet iránti elkötelezettségének köszönhetően a csoport létszáma az elmúlt 
években nőtt és közel 20 fő jár rendszeresen a foglalkozásokra. Munkájukkal a 
magyar tájegységek (a határon túlra kerültekét is) díszítőművészetét tartják életben. 
Rendszeresen szerepelnek pályázatokon, megyei és országos kiállításokon 
munkáikkal, és szép sikereket érnek el. 2016-ban ünnepelték fennállásuk 40. 
évfordulóját, mely alkalomból a Művelődési Központban a tagok munkáiból sikeres 
kiállítás megrendezésére került sor. 
 
   A Miklós Gyula Kertbarát Kör vezetője Pantó Péter. Foglalkozásaikat 2014-től a 
Művelődési Központban tartják. Rendszeres segítői az Edelényi Hegyek Közössége 
által szervezett borversenynek. Szakmai előadásokat, kirándulásokat szerveznek, 
melyeken szívesen látnak vendégeket is. 2017-ben ünneplik fennállásuk 40. 
évfordulóját. 
 
  A Császta Néptáncegyüttes 2008 szeptemberétől működik, a miskolci 
Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül. Az együttes létszáma közel 60 
fő. A gyerekek 2016-tól, három csoportban tanulnak táncolni. Az együttes 
megalakulásától rendszeresen szerepel a városi rendezvényeken. Tagjai örömmel és 
lelkesen őrzik hagyományainkat, színesítik a város kulturális életét. A csoport 
munkáját segíti a Császta Néptánc és Hagyományőrző Egyesület, amely 2013-ban 
szerveződött azzal a céllal, hogy a szabadidő tartalmas eltöltésének alternatívájaként 
egyre több fiatalt vonjon be az általa támogatott Császta Néptáncegyüttes kezdő, 
haladó illetve utánpótlás csoportjaiba, valamint ezen keresztül a néptánc mozgalom 
tevékenységébe. Az egyesület létrejöttének másik célja az, hogy anyagilag is 
támogassa a néptáncegyüttes, utazásait és a fellépő viseletek varratását. Művészeti 
vezető: Körmöndi Tamás, művészeti asszisztens: Mlinár Zsuzsa. Munkájukat 2015-
ben a képviselő-testület Pro urbe Edelény Emlékéremmel ismerte el. 
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   A DATI Non-profit Kft. által fenntartott, miskolci székhelyű Szinvavölgyi Alapfokú 
Művészeti Iskolát 1998-ban alapította Jóna István nívódíjas koreográfus, a 
Szinvavölgyi Táncegyüttes művészeti vezetője.   Az edelényi kihelyezett néptáncos 
tagozaton a gyerekek a Kárpát-medence magyar néptáncainak alapformáival és 
figurakészletével ismerkednek meg. Az ugrós táncokon keresztül a csárdásokon át 
Erdély, forgós-forgatós táncaival bezárólag. A városban az iskola megalakulásától, 
1998-tól folyik néptánc oktatás heti két alkalommal a Művelődési Központban. 
Pedagógusok: Körmöndi Tamás, Mlinár Zsuzsa. 
 
   Helyet biztosítunk összejöveteleik megtartásához a 2012-ben megalakult Őszikék 
Nyugdíjas Klub részére. Itt tartja összejöveteleit a Nyugdíjas Bányász Szakszervezet 
és a Nyugdíjasok Közössége vezetősége is. 
 
Propaganda, kiadványok 
   A Borsodi Tájház közleményeit az évben is megjelentettük. Az Edelényi Füzetek 
eddig megjelent könyvei közül 39 került fel az országos Széchenyi Könyvtár által 
fenntartott Magyar Elektronikus Könyvtárának (MEK) adatbázisába, így az érdeklődők 
a világ bármely pontján hozzáférhetnek a könyvekhez. A Borsodi Tájház 
közleményeinek valamennyi megjelent példánya olvasható az OSZK által üzemeltetett 
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisban. 
   Rendezvényeinket a városi televízió képújságján és a honlapunkon keresztül 
propagáljuk, valamint alkalmanként meghívókat, plakátokat és szórólapokat 
készítünk. 2016-tól a Kazincbarcikán megjelenő Kolor 7 újság rendszeresen közli az 
intézmény rendezvényeit. 
   Az intézmény honlapján külön felületen jelenik meg a Városi Könyvtár és a Borsodi 
Tájház, ezzel is segítve a honlapra látogatók jobb tájékoztatását 
intézményegységeinkről, munkánkról. A Városi Könyvtár és a Művelődési Központ a 
facebook oldalán is hirdeti rendezvényeit. 
 
Kapcsolatok 
   Az intézmény a megyei szakirányú társintézményekkel rendszeres kapcsolatot tart. 
A megyei intézmények által szervezett értekezleteken és továbbképzéseken 
kollégáink részt vesznek.  
   A helyi intézményekkel évek óta jó kapcsolatot ápolunk. Az óvodák és iskolák 
növendékei állandó szereplői és látogatói a különböző városi szintű rendezvényeknek. 
   A város intézményei, pártjai, civilszervezetei gyakran veszik igénybe 
intézményegységeink termeit és szolgáltatásait. 
   A polgármesteri hivatal különböző osztályaival rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. 
A képviselő-testület ülésein az intézmény igazgatója rendszeresen részt vesz. 
   Intézményünk tagja a Magyarországi Tájházak Szövetségének, a Felső-
magyarországi Várak Egyesületének és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Könyvtárosok Egyesületének. 
 
Gazdálkodás 
   Gazdálkodásunkban minden évben arra törekszünk, hogy a legoptimálisabb 
ráfordítással a legjobb eredményt érjük el a munkánk során. Munkánkat az ésszerű 
takarékosság szellemében végezzük. A ránk bízott pénzeszközöket, tárgyi eszközöket 
igyekszünk célszerűen, gondos odafigyeléssel felhasználni.  
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   A bevételek növelése érdekében keressük a kapcsolatot a támogatókkal, 
tanfolyamokat szervező cégekkel, hirdetjük szolgáltatásainkat megyei és országos 
kiadványokban és az intézmény honlapjain. 
   Igyekszünk minél több pályázatot készíteni, melyek különböző célfeladatok 
megvalósításához nyújtanak segítséget. 
   A tisztelt képviselő-testület tagjai az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 
negyedéves beszámolók segítségével nyomon követhetik az intézmény 
gazdálkodását. 
 
Pályázatok 

 A közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton 116 ezer forintot nyert az 
intézmény, mely összeget a hangosító eszközök korszerűsítésére fordítottuk (végfok, 
térmikrofonok, kábelek, stb.). 
– A kulturális közfoglalkoztatás keretében meghirdetett pályázaton két fő 
alkalmazására nyertünk lehetőséget egy éves időtartamra.  
 
Javítás, felújítás 
   A Művelődési Központ kazánjának a vezérlő panelje egy vihar alkalmával 
tönkrement, melyet kicseréltettünk. 
   A tájházban az épületek javításait folyamatosan végezzük. 
   A könyvtár belső udvarát fűmaggal bevetettük tavasszal. A hátsó udvaron 
elkészítettük egy faház beton alapját, hogy a kerti eszközök raktározását megoldjuk. 
A munkát 2017-ben folytatjuk. 
 
Belső ellenőrzés 
   Az intézmény tevékenységét az önkormányzat megbízása alapján rendszeresen 
ellenőrzik. Minden évben más-más feladatellátás ellenőrzésére kerül sor.  
   2016-ban az ellenőrzés tárgya  „A szabályszerű gazdálkodás biztosítása a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő szabályzatok útján” volt. 
   Az ellenőrzésről a képviselő-testület a munkaterv szerinti ülésein kap tájékoztatást. 
 
       Tisztelt képviselő-testület! 
 
   Az intézmény által szervezett programokról, azok fogadtatásáról nehéz írásban 
számot adni, azt csak a rendezvényen való részvételkor lehet lemérni. Azonban egy-
egy rendezvény kapcsán gyakran kapunk visszajelzést a közönségtől és mi is fel 
tudjuk mérni a közönség reakcióiból a rendezvények sikerét. Rendkívül sikeres 
rendezvény volt a Veterán motorok és autók találkozója, a Tájházak Napja, a 
kocsonyaverseny és pálinkamustra a Tájházban, az Edelényi Nap a Művelődési 
Központ melletti téren, és a városban működő óvodák, iskolák énekkarai és 
művészeti csoportok által adott Ünnepi Hangverseny, de azt hiszem a többi 
rendezvénnyel sem vallottunk szégyent. Rendezvényeink egy részét nemcsak a helyi 
lakosság látogatja, hanem a kistérségből és a megyéből is érkeznek hozzánk 
vendégek egy-egy neves fellépő előadására. 
   A városban kevés olyan esemény történik, melyhez ne kérnék az intézmény 
segítségét, de ugyanez elmondható néhány járási rendezvényről is. Ha mást nem is, 
de székeket, asztalokat, hangosítást, mobil színpadot, projektort stb. sokszor 
biztosítunk egy-egy rendezvényhez. 
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   A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az elmúlt évben is igyekeztünk 
maximálisan kihasználni a lehetőségeinket, programjainkat úgy szerveztük, hogy 
minél több ember számára biztosítsuk a szórakozás és a művelődés lehetőségét. 
 
   Ezúton mondok köszönetet a képviselő-testületnek, hogy intézményünk munkáját 
támogatja. 
 
 
 
Edelény, 2017. március 1. 
 
 
 
 
                                                                                   Hadobás Pál 
                                                                                     igazgató 
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2. melléklet a 44 /2017.(III.23.) határozathoz 

 

BESZÁMOLÓ 
 

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. március 23. 
napján tartandó ülésére 

 
Tárgy: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely könyvtári intézményegységének 2016. évi tevékenysége 

 
 
 

 

 

Készítette: 
                    Fábiánné Mike Erzsébet 
                    könyvtár csoportvezető 
 
 
Edelény, 2017. február 08. 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 
 
                                                                                                  Dr. Vártás József 
                                                                                                            jegyző 
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1. Szervezet 

1.1  Személyi ellátottság - feladatok 

 
o Könyvtár csoportvezető – Fábiánné Mike Erzsébet 

Végzi a Könyvtárban folyó szakmai tevékenységek koordinálását, irányítását.  
Figyelemmel kíséri a pályázatokat, közreműködik elkészítésükben, 
elszámolásukban.  
Felelős a Könyvtár dokumentum beszerzési keretének szakszerű 
felhasználásáért. Irányítja a dokumentumok törlésének menetét. Végzi a 
könyvtári feladatokkal kapcsolatos munkatervek, beszámolók, statisztikák 
jelentését, a Könyvtár honlapjának német nyelvre fordítását (főbb, rövidített 
tartalmak.), rendezvények szervezését (szavalóverseny, Ünnepi Könyvhét, 
Népmese Napja, Országos Könyvtári Napok) az ezekkel kapcsolatos 
szerződések, megállapodások elkészítését, a rendezvények lebonyolítását.  
 

o Gyermekkönyvtáros – Fischerné Diczházi Judit 

Részt vesz az olvasószolgálati tájékoztató munkában. Szervezi, vezeti a 
gyermekkönyvtári feladatokat: könyvtárhasználati órák óvodásoknak, 
iskolásoknak, játszóházak, papírszínházi előadások, olvasótábor. Közreműködik 
a pályázatok elkészítésében. 
 

o Feldolgozó könyvtáros – Mónusné Somogyi Krisztina 

Végzi a Könyvtár állományalakító és megrendelő munkájának adminisztrációs 
feladatait, a dokumentumok állományba vételét, a honlap tartalmi frissítését 
és angol nyelvre történő fordítását (főbb, rövidített tartalmak). A Könyvtár 
Facebook (Edelény Városi Könyvtár) oldalának tartalmi szerkesztését. Részt 
vesz az olvasószolgálati tájékoztató munkában és a programok szervezésében. 

 
o Olvasószolgálati, tájékoztató könyvtáros – Tóth Bertalanné 

Feladata a Könyvtár olvasószolgálati és tájékoztatási feladatainak ellátása, a 
raktári rend megtartása, a dokumentumok törlésre való kigyűjtése, olvasói 
levelek megválaszolása. 

 
o Informatikus, rendszergazda – Slezsák Zsolt 

Végzi a Könyvtár számítógépes parkjának kezelését, a honlap 
www.mkkmlib.hu karbantartását, frissítését. A TextLib integrált könyvtári 
rendszer felügyeletét és a dokumentumok számítógépes katalogizálását. 
Rendezvényekhez meghívók, plakátok készítését és a fotózást. 

 
2. A Könyvtár szolgáltatásai és a működés bemutatása 

 
Szolgáltatásaink: kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumok helyben 
használata, elektronikus/online katalógus használata, információszolgáltatás, 
dokumentum gépi felolvasása látássérült olvasók számára, internethasználat, 
szkennelés, nyomtatás, fénymásolás, faxolás, spirálozás, laminálás.  

 
 

http://www.mkkmlib.hu/
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2.1 Gyűjteményszervezés 
 
A tervszerű állománygyarapítást folyamatos feldolgozás kíséri. 
Az elavult, megrongálódott dokumentumokat selejtezzük. 
 
2.1.1 Különgyűjtemények 

o Helytörténeti gyűjtemény 

o EU gyűjtemény 

o Német nyelvű gyűjtemény 

 
 2.2 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 
 
Katalógusunk az Interneten elérhető. A könyvtárközi kölcsönzés igénybevételét 
Olvasóinknak biztosítjuk. Honlapunkon az elektronikus dokumentumok menüben és a 
Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK) az Edelényi Füzetek kiadványsorozatunk 
elérhető.  
Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisban (EPA) a Borsodi Tájház 
közleményei kiadványsorozatunk is megtalálható. 
 
2.3 Honlap 
 
A Könyvtár honlapjának www.mkkmlib.hu  (felnőtt és gyermek) alapinformációi 3 
nyelven érhetők el: magyar, angol, német. A felület használata csökkentlátók 
számára is akadálymentesített.  
Az aktuális információkat, plakátokat, rendezvényeinket, fotókat, új könyveinket, 
tartalmakat rendszeresen frissítjük. A Könyvtár alapdokumentumai, katalógusa, 
helyismereti adatbázisa, szolgáltatásai és az országos szolgáltatások linkjei rövid 
tájékoztatóval elérhetők. 
Olvasóink figyelemmel tudják kísérni olvasói állapotukat: kölcsönzött-, előjegyzett-, 
foglalt dokumentumok, hosszabbítások, késedelmi díjak. 
            
2.4 Képességeikben akadályozottak könyvtárhasználata 
 
A Könyvtár épülete lépcsőlifttel akadálymentesített. A nagyothallókkal történő 
kommunikációban speciális erősítő és mikrofon áll rendelkezésünkre. A 
látássérülteket Braille-írásos feliratok és a padlóburkolaton vezetősáv segíti az 
épületen belüli tájékozódásban, honlapunkon speciális felület áll a rendelkezésükre. 
 

3. Pályázatok 

o TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 projekt fenntartási jelentésünk (II. sz. PFJ) 

benyújtásra került. (okt. 18.) 

o A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiumához 
benyújtott pályázatunk (altéma: 3808/144) „Olvasótábor kisiskolásoknak” 
500.000,- forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat által 
15 fő tanuló (Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 3-4. évfolyamos 
tanulói) vehetett részt térítésmentesen a napközis jellegű táborunkban. (júl. 
04-08.)  

http://www.mkkmlib.hu/
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3.1 Egyéb támogatások 

 
o A 2016. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.080.428 forint 

összegéből 3 db laptopot, 3 db PC egeret, 1 db vonalkódolvasót, 1 db WiFi 

adaptert, 3 USB hosszabbítókábelt és könyvtári dokumentumokat (könyv, 

hangoskönyv) vásároltunk.  

o Az NKA könyvtámogatási program III. ütemében 78.230,- Ft értékben vettünk 

állományba könyveket. (ápr. 27.) Célja: Könyvkiadási tevékenység fejlesztése, 

a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozása, melyet a Nemzeti 

Kulturális Alap könyvtárakban kíván elérhetővé tenni az olvasóközönség 

számára. 

o Folyóirataink közül 61 cím a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jutott el az 

Olvasóinkhoz. 

o A Márai-program VI. keretében 149.990,- Ft értékben vettünk állományba 

dokumentumokat. Célja: A hazai és a határon kívüli magyar kiadók által 

megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz. 

(dec.12.)  
o Az Országos Könyvtári Napok megrendezésére a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár által benyújtott pályázatot a Nemzeti Kulturális Alapprogram 

támogatásban részesítette, mely összegből Könyvtárunk nettó 80.000 forinttal 

gazdálkodhatott.  

(okt. 03-10.) 
 

4. Rendezvények    

 
Programokat szerveztünk gyermekeknek és felnőtteknek: könyvbemutatók, író-olvasó 
találkozók, előadások, országos szakmai rendezvényekhez való kapcsolódás, 
könyvtárismereti órák, játszóházak, papírszínház.  
Áprilisban megrendeztük a „FÖLEMELNI E TÁJAT” c. szavalóversenyt Kalász László 
József Attila-díjas költő emlékére és a Költészet Napja alkalmából, júniusban a 87. 
Ünnepi Könyvhetet és 15. Gyermekkönyvnapokat, júliusban az olvasótábort, 
szeptemberben a Népmese Napját, októberben az Országos Könyvtári Napokat. 
Programjainkat Facebook oldalunkon, honlapunkon, szórólapokon, plakátokon, a 
Városi Televízióban hirdettük. 
 

5. Kiadványaink 

      Edelény Város Önkormányzatával közös kiadásban jelentettük meg az alábbi 
könyvet: 
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Edelény 30 éve város / összeáll. és szerk. Hadobás Pál.- 172 p. 
5.1 Sajtómegjelenések 
 

o Intézményvezetőnket, Hadobás Pált, magas színvonalú munkája 

elismeréseként  a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatával tüntették ki. 

A kitüntetést Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át a Pesti 

Vigadóban. (márc.11.) 

A kitüntetésről számos online oldalon jelent meg hír: 
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/allami-
kitunteteseket-adott-at-balog-zoltan20160311 
http://www.rfmlib.hu/hu/content/magas-allami-kituntetessel-ismertek-el-hadobas-
pal-munkajat 
http://mke.info.hu/blog/2016/03/szeretettel-gratulalunk-kollegainknak/ 
http://www.sajomente.hu/reszletek/hirek/29411 
http://www.kultura.hu/allami-kituntetesek-160312 
http://os.mti.hu/hirek/115535/az_emberi_eroforrasok_miniszteriumanak_kozlemenye
-5_resz 
http://www.kulcsmagazin.hu/cikk.php?id=6364 
http://www.boon.hu/megeri-mert-az-ember-maga-is-tanul-ujabb-ismereteket-
szerez/3035388 
 

o A 87. Ünnepi Könyvhét és a 15. Gyermekkönyvnapok megyei programjai. -  
In: Könyvheti újság / szerk. Filip Gabriella. - (2016. június 8-10.). p.19 (A 
cikkben könyvtárunk programjai is szerepelnek.) 

o Hobbija és munkája a helytörténet / Zahuczky László.- In: Könyvtári mappa, 2. 
évf.  

      3. sz. (2016). p.16 Tartalom: riport intézményünk vezetőjével, pályafutásáról 
o Könyvhét – Megyei megnyitó és programok / Szabóné Lenkefi Ildikó.- In: 

Könyvtári mappa, 2. évf. 3. sz. (2016). p. 20 Tartalom: Könyvtárunk Ünnepi 
Könyvheti programjának részbeni ismertetése. 

 
6. Statisztika 

 
Dokumentumállomány: 
2016-ban a gyűjtemény 1629 db könyvvel, 15 db hangdokumentummal, és 1 db 
elektronikus dokumentummal gyarapodott. 81 féle időszaki kiadvány (napilap, 
hetilap, folyóirat) állt az olvasók rendelkezésére, melyből 61 db címet a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatott. 
 
A Könyvtár dokumentumállománya 2016. december 31-én összesen: 55.207 db 
Ebből: 
          52.687 db könyv és bekötött folyóirat 
          2.142 db hangdokumentum (hangkazetta, hanglemez, CD) 
          289 db képdokumentum (videó, DVD) 
          89 db elektronikus dokumentum (CD-ROM, DVD-ROM) 
 
 
 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/allami-kitunteteseket-adott-at-balog-zoltan20160311
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/allami-kitunteteseket-adott-at-balog-zoltan20160311
http://www.rfmlib.hu/hu/content/magas-allami-kituntetessel-ismertek-el-hadobas-pal-munkajat
http://www.rfmlib.hu/hu/content/magas-allami-kituntetessel-ismertek-el-hadobas-pal-munkajat
http://mke.info.hu/blog/2016/03/szeretettel-gratulalunk-kollegainknak/
http://www.sajomente.hu/reszletek/hirek/29411
http://www.kultura.hu/allami-kituntetesek-160312
http://os.mti.hu/hirek/115535/az_emberi_eroforrasok_miniszteriumanak_kozlemenye-5_resz
http://os.mti.hu/hirek/115535/az_emberi_eroforrasok_miniszteriumanak_kozlemenye-5_resz
http://www.kulcsmagazin.hu/cikk.php?id=6364
http://www.boon.hu/megeri-mert-az-ember-maga-is-tanul-ujabb-ismereteket-szerez/3035388
http://www.boon.hu/megeri-mert-az-ember-maga-is-tanul-ujabb-ismereteket-szerez/3035388
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Könyvtárhasználat 2016-ban:  
 
Regisztrált használók száma: 1778 fő 
Kölcsönzött dokumentumok száma (kivitt és helyben kölcsönzött): 47.573 db 
Távhasználat (telefon, fax, e-mail, OPAC, honlap): 50.464 alkalom 
Könyvtárközi kérések (beérkezett és küldött) száma: 37 
Referensz (tájékoztató) kérdések száma: 7527 
Internethasználat (alkalom): 523 
 
Rendezvények 2016-ban: 
 
Felnőtt rendezvények száma: 15 
Felnőtt rendezvények látogatóinak száma (fő): 641 
Gyermek rendezvények száma: 31 
Gyermek rendezvények látogatóinak száma (fő): 725 
Könyvtárismereti órák (általános iskolásoknak) száma: 22                              
Könyvtárismereti órák látogatóinak száma: 460  
 
    7.  A Könyvtár 2016. évi tevékenysége havi lebontásban:  
Január  

o Edelény - Képek a 30 éves városról. Előadó: Hadobás Pál igazgató (jan. 25. 

(40 fő) 

Február 
o Könyvtárismereti óra. Vendég: Nyomár - Általános Iskola (febr. 01.) (22 fő) 

o 2015. évi munkabeszámoló elkészítése (febr. 03.) 

o A Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási program III. ütemében az igényelt 

dokumentumok online jegyzékének elküldése. (febr. 04.) 

o Márai-program V. keretében megrendelt dokumentumok állományba vétele: 

130 db dokumentum 298.693,- Ft értékben. (febr. 04.) 

o NKA támogatási szerződés beérkezése – olvasótábor (szerződés dátuma: 

febr.04.) 

o A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0084 pályázat fenntartási időszakában (II. PFJ): 

Könyvtárhasználathoz kapcsolódó digitális kompetenciák fejlesztése a Szent 
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 6. osztályos tanulói számára. 
6 / b osztály (febr. 09.; 22 fő) (febr. 23. ; 24 fő) 

            6 / a osztály (febr. 10. ; 21 fő) (febr. 24. ; 23 fő) 
o Papírszínház „A császár új ruhája” (febr. 13.) (20 fő) 

o 2016. évi munkaterv elkészítése (febr. 18.) 

o Papírszínház „Az ebédidő” az Oltalom Tagóvoda számára (febr.16,17,18, 19.) 

(70 fő) 

o Helytörténeti hétfők előadássorozat Edelény várossá nyilvánításának 30. 

évfordulója alkalmából – Honfoglalás előtti régészeti leletek Edelényből.  

Előadó: Hadobás Pál igazgató (febr. 22.) (40 fő) 
o Statisztikai adatszolgáltatás (1442-es adatlap) teljesítése a Könyvtár 2015. évi 

tevékenységéről (kultstat.emmi.gov.hu és az Önkormányzat felé) (febr.22.) 
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o Statisztikai szállítólevél elküldése a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtárnak (febr. 23.) 

Március 
o Könyvtárismereti óra a Borsodi Általános Iskola 1. osztályos tanulói számára.  

(márc. 01.) (16 fő) 
o TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0084 pályázat fenntartási időszakában: 

Könyvtárhasználathoz kapcsolódó digitális kompetenciák fejlesztése a Szent 
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 6. osztályos tanulói számára. 
6 / a osztály (márc. 02. ; 22 fő) (márc.09. , 22 fő) 
6 / b osztály (márc. 08.; 23 fő) (márc. 22. ; 23 fő) 

o Papírszínházi előadás „A csodapalást” (márc. 05.) (28 fő)  

o Munkaköri leírások aktualizálása (márc. 08.) 

o Könyvtárismereti óra és papírszínház „Bertalan és Barnabás” a Borsodi 

Általános Iskola 2/b. osztályos tanulói számára (márc. 18.) (15 fő) 

o Könyvtárellátási szerződés megkötése a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel. 

(márc.18.) 

o Helytörténeti hétfők 2. – A Borsodi Földvár régészeti feltárása 1987-1999 

Előadó: Hadobás Pál igazgató (márc. 21.) (45 fő) 
o A Városi Könyvtár szolgáltatásai dokumentum elkészítése (márc. 24.) 

o TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0084 pályázathoz elektronikus adatok elküldése a 

projektbe bevont személyekről (márc.25.) 

o Papírszínház: Violetta és Rigoletto (márc.26.) (16 fő) 

Április 
o Könyvek törlése és az 1/2016-os törlési jegyzék (elhasználódás, elavulás) 

engedélyeztetése. (ápr. 04.) 

o Országismereti játszóház a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 7/c 

tanulói számára. (ápr. 05.) (25 fő) 

o TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 pályázat fenntartási időszakában: 

Olvasáskultúra fejlesztése a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 
tanulói számára. 
1/ b osztály (ápr. 07.) (21 fő) 
1 / c osztály (ápr. 12.) (25 fő)          1 / a osztály (ápr. 14.) (25 fő) 

o  „FÖLEMELNI E TÁJAT” c. szavalóverseny Kalász László József Attila-díjas költő 
emlékére, a Költészet Napja alkalmából, az egykori Edelényi járás területén 
működő általános iskolák felső tagozatos tanulói számára. 
Zsűri tagok voltak: 
Krasznahorkai László ─ magyartanár, az Újhold versmegzenésítő együttes 

tagja 
Tiszolczki Lászlóné ─ magyar-könyvtár szakos tanár 

Szendrei Attiláné ─ magyar szakos tanár 

A versenyen 11 általános iskola vett részt: Bódvaszilas, Borsodszirák, Edelény 
(Borsodi Ált. Isk., Szent Miklós Görögkatolikus Ált. Isk.), Múcsony, Rudolftelep, 
Szalonna, Szendrő, Szin, Szögliget, Szuhogy. (ápr. 08.) (27 fő tanuló) 

o Költészet Napja alkalmából: Újhold versmegzenésítő zenekar előadása és 
versmaraton rendezése. (ápr. 09.) (85 fő, melyből 51 fő szavalt)  
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o Papírszínházi előadás „Jancsi és Juliska” (ápr. 16.) (20 fő) 
o Gyűjtőköri Szabályzat dokumentum aktualizálása (ápr. 18.) 
o Könyvtárismereti óra a Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola 2. osztályos 

tanulói számára (ápr. 19.) (16 fő) 
o Helytörténeti hétfők 3. ─ Az edelényi kastély.  

Előadó: Hadobás Pál igazgató (ápr. 25.) (40 fő) 
o A Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási program III. ütemében az igényelt 

dokumentumok állományba vétele 78.230,- Ft értékben. (ápr. 27.) 
Május 

o TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 pályázat fenntartási időszakában: 

Olvasáskultúra fejlesztése a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 
tanulói számára. 
2 / b osztály (máj. 04.) (24 fő) 
1 / a osztály (máj. 05.) (23 fő) 
4 / b osztály (máj. 10.) (17 fő) 
3 / b osztály (máj. 11.) 22 fő  
2 / a osztály (máj. 12.) (18 fő) 
4 / a osztály ( máj. 18.) (21 fő) 
1 / b osztály (máj. 19.) (18 fő) 

o Tavaszi játszóház (máj. 07.) (23 fő) 

o Az EMMI hivatalos visszajelzése könyvtárunk helyszíni vizsgálatának (2015. 

okt.26.) eredményéről: könyvtárunk megfelel a Kultv. által előírt 

alapkövetelményeknek, ellátja a nyilvános könyvtári alapfeladatokat, így 

továbbra is a nyilvános könyvtárak jegyzékén maradhat. (2016. máj. 10.) 

o Érdekeltségnövelő támogatásként könyvtárunk 1.080.428,- forintban részesült, 

mely összegből 3 db laptopot, 3 db PC egeret, 1 db vonalkódolvasót, 1 db 

WiFi adaptert, 3 USB hosszabbítókábelt és könyvtári dokumentumokat (könyv, 

hangoskönyv) vásároltunk.  

o Mátyás Óvoda könyvtárlátogatása, papírszínházi előadás „Szusi”.  

(máj. 23, 24, 25, 31.) (89 fő) 
o Leltározási (állományellenőrzés) ütemterv elkészítése a 3/1975. (VIII. 17.) KM-

PM együttes rendelet alapján és engedélyeztetése. (máj. 25.) 

o Papírszínházi előadás: A kiskakas gyémánt félkrajcárja” (máj. 28.) (15 fő) 

Június 
o 87. Ünnepi Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapok programjai: 

Dr. Cs. Varga István nyugalmazott irodalomtörténész professzor és Dr. Rácz László 
professzor előadása: A borkultúráról - kettős tükörben (jún. 09.) (30 fő) 
Bónizs Róbert könyvének bemutatója: Szent László íja c. (jún. 10.) (20 fő) 
 
Magos Judit könyvének bemutatója, közönségtalálkozó: Demény – kóbor kalandjaim 
c. 
(jún. 11.) (20 fő) 
Pillangó Bábszínház előadása: Madárijesztő és a gólya c. Vendégünk volt a Mátyás 
Óvoda és az Oltalom Tagóvoda (Edelény). (jún. 13.) (50 fő) 
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o A 87. Ünnepi Könyvhét és a 15. Gyermekkönyvnapok megyei programjai. -  

In: Könyvheti újság / szerk. Filip Gabriella. - (2016. június 8-10.). p.19 (A 

tartalomban könyvtárunk programjai is szerepelnek.) 
o Papírszínház: „A három kismalac” (jún. 18.) (17 fő) 

o Bekötött folyóiratok belső raktári elhelyezése (külső raktárból). 

Július 
o Nyári nyitvatartás (júl.1.-aug.19.) 

hétfő: 8-16 óráig                            
kedd: 8-16 óráig            
szerda: 10-18 óráig           

            csütörtök: 8-16 óráig 
péntek: 10-16 óráig 
szombat: zárva 

o Olvasótábor kisiskolásoknak (júl.04-08.)                                

 
 
A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiumához 
benyújtott pályázatunk (altéma: 3808/144) „Olvasótábor kisiskolásoknak” 500.000,- 
forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat által 15 fő tanuló 
(Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 3-4. évfolyamos tanulói) vehetett részt 
étkezéssel együtt, térítésmentesen a napközis jellegű táborban.  
A tábor programjai: 
júl.4. 
- Könyvtárunk bemutatása. 
- Ismerkedés Geronimo Stilton világával. 
- Ebéd a Bódva étteremben. 
- La Fontaine és különböző állatmesék olvasása. 
- A mesék hőseinek lerajzolása napvédő kalapokra. Dramatizálás. 
- Farkasszemnézés – verseny. 
 
júl.5. 
- Borsodi Tájház bemutatása, Hadobás Pál igazgató és helytörténész vezetésével. 
- Ebéd. 
- Papírszínházi előadás: Vigyázz vadász, ne gatyázz! 
- Illusztrációk készítése a meséhez. 
 
júl.6. 
- Mesék olvasása. Ismerkedés Edelény vitéz legendájával. 
- Bergengóc Zenegóc Társulat „Zenés Mesekönyv” című interaktív előadása. 

- Ebéd. 
- Edelényi Kastélysziget megtekintése. 
- Fagyizás. 
júl.7. 
- A „Világ legnagyobb könyve” című kiállítás, a Gutenberg nyomda, a papírmalom és az 
udvaron lévő vízimalom megtekintése Szinpetriben. 
- Ebéd Edelényben. 
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- Császtai gyalogtúra. 
júl.8. 
- Kalózhajó és játékház készítése kézműves foglalkozás keretében. 
- Ebéd. 
- Olvasótábor zárása, ajándékkönyvek átadása: Geronimo Stilton sorozatának 1. kötetét 
és a Magyar népmesék sorozatból „A víz tündére és más mesék” c. könyveket kapták 
ajándékba a gyerekek. 
 

o Papírszínházi előadás: A hétfejű tündér (júl. 13.) (18 fő) 
o Nyilatkozat elküldése a Könyvtárellátónak a Márai VI. programban való 

részvételről, melynek célja a nemzeti kultúrkincs megőrzése, az értéket 
képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz. (júl. 18.) 

o Szünidei játszóház (júl.27.) (35 fő) 
o Papírszínházi előadás: Jao, a kaméleon (júl. 29.) (15 fő) 

o Hobbija és munkája a helytörténet / Zahuczky László.- In: Könyvtári mappa, 2. 

évf.  
3. sz. (2016). p.16 Tartalom: riport intézményünk vezetőjével, pályafutásáról 

o Könyvhét – Megyei megnyitó és programok / Szabóné Lenkefi Ildikó.- In: 
Könyvtári mappa, 2. évf. 3. sz. (2016). p. 20 Tartalom: Könyvtárunk Ünnepi 
Könyvheti programjának részbeni ismertetése. 

Augusztus 
o 2 / 2016 sz. törlési jegyzék (behajthatatlan követelés) és a 3 /2016 sz. törlési 

jegyzék  

(megtérített követelés) engedélyeztetése. (aug. 10.) 
o Márai VI. programhoz könyvtári dokumentumok rendelésének leadása. (aug. 

10.) 

o Teljes körű állományellenőrzés könyvtárunkban a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM 

együttes rendelet alapján. (aug 22.- szept. 28.) 

o Közútkezelői hozzájárulás „Könyvtár” jelzőtábla kihelyezésére a 27. sz. 

másodrendű főút Edelény átkelési szakaszára. (aug. 23.) A jelzőtábla 

kihelyezését már korábban a könyvtári szakfelügyelet kérte, a helyszíni 

vizsgálati adatlap értékelési szempontjainál is szerepel. 

Szeptember 
o Népmese Napja Ser Gergely mesemondó előadásában.  

Vendég: Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 4. évfolyamos tanulói.  
(szept. 30.) (30 fő) 

o Heves Megyei Könyvtáros Egyesület látogatása könyvtárunkban. Képes-vetített 

előadás könyvtárunk történetéről, a könyvtár bemutatása, vendéglátás.  

(szept. 30.) (45 fő) 
Október 
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából az alábbi színes programokat valósítottuk 
meg: 
okt. 3.  
Dr. Borisz Sztratiev: Életem filmkockái – egy orvos emlékei 
könyvbemutató és közönségtalálkozó 
Résztvevők száma: 36 fő 
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okt.4.  
Nógrádi György egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő „Új kihívások előtt 
Európa” c. előadása, közönségtalálkozó 
Résztvevők száma összesen: 87 fő 
okt.5.  
Dr. Leskó Róbert szülész-nőgyógyász „A meddőség korszerű kezelése” c. előadása 
Résztvevők száma összesen: 20 fő                 
okt. 6. 
Endrei Judit „Korhatártalanul” c. könyvének bemutatója, közönségtalálkozó 
Résztvevők száma összesen: 53 fő 
okt.7.  
„A kék ló” c. mese papírszínházi előadása. 
Előadó: Fischerné Diczházi Judit informatikus könyvtáros, tanító 
Résztvevők száma összesen: 16 fő 
okt. 8. 
Családi kézműves délelőtt - Fischerné Diczházi Judit informatikus könyvtáros, tanító 
vezetésével 
Résztvevők száma összesen: 16 fő 
okt. 9. Könyves Vasárnap 
14 órától „Gyere a könyvtárba” c. pályázati felhívás (rajz-plakát) eredményhirdetése. 
Kiállítás a pályaművekből. 
14-17 óráig kölcsönzési lehetőség könyvtárunkban. 
A rajz pályázaton részt vett:                                                                                                   
14 év alatt: 34 fő 
14-18 év között: 2 fő 
A rajzokat a pályázókon kívül megtekintette: 23 fő 
Résztvevők száma összesen: 59 fő 
okt. 10. 
Zavodni Gréta Virág: A szívem ezerkétszázat ver egy perc alatt c. könyvének 
bemutatója, közönségtalálkozó 
Résztvevők száma összesen: 25 fő 
Rendezvényeinken (OKN) összesen 312 fő vett részt. 
A nyolc nap alatt könyvtárunkba a beiratkozás ingyenes volt, a lehetőséget 42 fő 
vette igénybe. 
Az Országos Könyvtári Napok dokumentumait és a beszámolót a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtárnak elküldtük. (okt. 12.) 
 

o A Könyvtár bemutatása és papírszínházi előadás: „Aranyhalacska” a Borsodi 

Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak. (okt. 13.) (30 fő) 

o Jegyzőkönyv elkészítése a Könyvtár állományának ellenőrzéséről a 3/1975. 

(VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet alapján, 4/2016 és 5/2016 sz. törlési 

jegyzékek (megengedett hiány) engedélyeztetése. (okt. 17.) 

A leltározás befejeztével mutatkozó tényleges állomány: 54.619 db könyvtári 
dokumentum (okt. 17.)  

o Cím- és csoportos-leltárnaplók lezárása, új csoportos- (összesítő) leltárnapló 

megnyitása az állomány-ellenőrzés után mutatkozó tényleges könyvtári 

dokumentum-állománnyal. 
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o TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 projekt fenntartási jelentés (II. sz. PFJ) 

elküldése. (okt. 18.) 

o A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárnak a minőségbiztosítással 

kapcsolatos online kitöltött kérdőív elküldése. (okt. 20.) 

o  TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 pályázattal kapcsolatban e-mail címünk 

változásának bejelentés. (okt. 27.) 

o Rajzfilmünnep 2016 – kézműves foglalkozás, a művelődési központtal közös 

szervezésben. Helyszíne az Edelényi Művelődési Központ volt.  

(okt. 29.) (40 fő – kézműves foglalkozás) 
November 

o Folyóiratok megrendelése a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-nél a 2017. évre. 

(nov. 03.) 

o Folyóiratok raktározási rendjének átszervezése. 

o Papírszínházi előadás: „A Méhkirálynő” a Borsodi Általános Iskola 2 / b 

osztályos tanulóinak. (nov. 08.) (16 fő) 

o Papírszínházi előadás: Az aranyhalacska (nov. 12.) (12 fő) 

o Könyvtárlátogatás, olvasásnépszerűsítés. Vendég: Nyitott Ajtó Babtista 

Oktatási Központ Edelényi Tagintézménye (nov. 18. ) (12 fő) 

o Helytörténeti hétfők 4. – Edelény templomai. Előadó: Hadobás Pál MKKM 

igazgató (nov. 28.) (20 fő) 

o Edelényi és erdélyi gimnazisták látogatása könyvtárunkban. (nov. 30.) (80 fő) 

 
December 

o Karácsonyi játszóház (dec. 03.) (25 fő) 

o „Könyvtár” jelzőtábla (2 db) kihelyezése (Wayside Kft.) a 27. sz. másodrendű 

főút Edelény átkelési szakaszára. (dec. 05.) 

o TIOP, TÁMOP pályázatok értékelése (Ernst & Young Tanácsadó Kft.), online 

kérdőív kitöltése a pályázati tapasztalatokról.  (dec. 09.)  

o Papírszínház „Mókus úr karácsonya” – ajándéksorsolás (dec. 17.) (15 fő) 
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5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2017. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 
Előadó: intézményvezető 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 50./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
45/2017.(III.23.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű 
Muzeális Kiállítóhely 2017. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, valamint a könyvtári 
intézményegység 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete - a 
kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 78.§ (5) bekezdés b) pontja alapján - 
az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű 
Muzeális Kiállítóhely, valamint a könyvtári intézményegység 
2017. évi „Munkaterv”-ét a határozat 1. és 2. mellékleteként - 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: intézményvezető 
Értesül: osztályok, intézményvezető 
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1. melléklet a 45/2017.(III.23.) határozathoz 

 

 

 

 

 

 

Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár 

és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

 

2017. évi 

 

 

MUNKATERVE 

 

 

 
 

Készült Edelény Város Önkormányzat képviselő-testületének 2017. 
március 23. napján tartandó ülésére 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Készítette:   Hadobás Pál 
                        igazgató 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 
 
 
 
 
                                                                                                  Dr. Vártás József 
                                                                                                           jegyző 
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   Az intézmény a hatályos jogszabályoknak és a városi önkormányzat képviselő-

testülete rendeleteinek és határozatainak figyelembevételével állította össze 2017. 
évi munkatervét. 
   A képviselő-testület döntése alapján 2013-ban a gyermekétkeztetést biztosító 
konyha, valamint az önállóan működő két óvoda gazdasági ügyeinek intézése 
együttműködési megállapodás alapján (2013 szeptemberétől a Nefelejcs Óvoda a 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolához került), a Borsodi Általános Iskola, a 
Pedagógiai Szakszolgálat üzemeltetése, valamint a technikai dolgozók kerültek az 
intézményhez, melyek üzemeltetését 2017-től átveszi a KLIK. 
Az intézmény az alábbi intézményegységekből áll: 
- Művelődési Központ, Borsodi út 9. 
- Városi Könyvtár, István király útja 49. (Az igazgatás központja.) 
- Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (Borsodi Tájház), Borsodi út 155., Váralja u. 1., 
Váralja u.2., Borsodi Földvár 
- Városi Televízió, Borsodi út 9. 
- Panzió, István király útja 63. 
- Rakaca-tavi Pihenő, Szalonna, Ibolya út 52. 
- Konyha, Borsodi út 36. (5 melegítő konyha, Borsodi Általános Iskola, Mátyás Óvoda 
és Bölcsőde (2 épületben), Egresi Tagóvoda, Finkei Tagóvoda) 
 
   Az összevont intézményben 38 fő dolgozik (Művelődési Központ 5 fő; Városi 
Könyvtár: 6 fő + a 3 fős gazdasági csoport, összesen 9 fő, plusz 1 fő a konyha 
könyvelője; Konyha (5 melegítőkonyhával) 20 fő, Borsodi Tájház 1 fő; Városi Tv 2 
fő; Panzió 1 fő (6 órás); Rakaca-tavi Pihenő 1 fő megbízási szerződéssel, 4 órás ápr. 
1-től. okt. 30-ig) az alábbi feladatellátással: 
 
Gazdasági iroda (helyileg a könyvtárban) 

- Gazdaságvezető 
- pénztáros 
- munkaügyi ügyintéző 

Művelődési Központ 
- igazgató (helyileg a könyvtárban, szervezetileg a Műv. Közp. létszámában) 
- művelődésszervező 
- gondnok 
- karbantartó 
- takarító 

Városi Könyvtár 
- 4 könyvtáros 
- 1 informatikus (könyvtárosi feladatokat is ellát) 
- 1 takarító 

Borsodi Tájház 
- 1 gondnok 

Városi Televízió 
- 1 operatőr, vágó 
- 1 szerkesztő-riporter 
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Panzió 
- 1 gondnok (6 órás) 

Konyha (5 melegítő konyhával, Mátyás Óvoda (2 épületben) és Egres, Borsodi Iskola, 
finkei óvoda) 

- 3 szakács 
- 1 élelmezésvezető 
- 1 térítési díjbeszedő (az élelmezésvezető távollétében helyettesíti) 
- 1 gépkocsivezető 
- 1 könyvelő (helyileg a könyvtár gazdasági irodájában) 
- 13 konyhalány 

 
Művelődési Központ 
   Az intézmény 2007-ben került felújításra. Megfelelő színvonalon biztosítja a város 
lakói kulturális igényeinek kielégítését, a különböző szervezetek és intézmények 
rendezvényeinek lebonyolítását. Az intézmény alapterülete 1412,7 m2.  A 
karbantartás és a takarítás rendszeres, a megfelelő színvonalú, esztétikus környezet 
kialakítása érdekében. Az intézmény mindent megtesz azért, hogy továbbra is 
megfeleljen az elvárásoknak, és színvonalas rendezvényekkel álljon a lakosság 
szolgálatára.  
   Új rendezvények, rendezvénysorozatok elindításával igyekszünk színesíteni 
programkínálatunkat, mind a Művelődési Központban, a Városi Könyvtárban és a 
Borsodi Tájházban. A Városi Könyvtárban a Bódva völgy történelmét, 
művelődéstörténetét, természeti értékeit bemutató, tíz előadásból álló 
ismeretterjesztő előadást tartunk, amely a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert 
támogatásból valósul meg. A könyvtárban beindítjuk a diafilmvetítést. Folytatjuk a 
már két éve jól működő programjainkat. A tájházban a gasztronómiával kapcsolatos 
rendezvényeket, a könyvtárban a papírszínházat. 
   Az internet adta lehetőségeket kihasználva az intézmény honlapján 
(www.emkkm.hu) folytatjuk a múlt évben megkezdett online kiállítás sorozatot, 
melynek anyagát félévente cseréljük. Célunk a hazaszeretetre, lokálpatriotizmusra 
nevelés, az ismeretátadás, a helyi értékek bemutatása, megismertetése az 
érdeklődőkkel. Az évben az első online kiállításon az Edelényi járás templomait 
mutatjuk be fényképeken, a második kiállítás a Bódva-völgy szlovák szakaszának az 
értékeiből nyújt válogatást. 
 
Városi Könyvtár  
   2014. október 6-tól fogadjuk az olvasókat az elegáns, új Városi Könyvtárban. A 
háromszintes új könyvtár alapterülete 786,58 m2, melyből jelenleg 551,67 m2 kerül 
hasznosításra, 234,91 m2 még beépítésre vár, melynek megvalósítása érdekében 
keressük a pályázati lehetőségeket. Az új könyvtár udvara 647 m2, melyet az északi 
oldalról be kell keríteni és földet kell hordani, hogy rendbe tudjuk hozni. A kerti 
szerszámok elhelyezésére egy 5 x 3 méteres faház építését tervezzük. 
   A könyvtár munkaterve a szakfelügyelet javaslatára külön összeállításban szerepel. 
 
 
 
 
 

http://www.emkkm.hu/
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Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (Borsodi Tájház) 
   A Tájház három népi lakóházból és a hozzátartozó portákból, valamint a Borsodi 
Földvárból áll. A Tájház épületeinek alapterülete 482,3 m2, az udvar és egykori kert 
6813 m2, a parkoló 1140 m2, a Borsodi Földvár területe 17000 m2. A tájház épületeit 
és környezetét folyamatosan karbantartjuk, kiállításait rendszeresen gondozzuk. A 
harmadik portán lévő Vadászy ház istállója helyén egy azonos tömegű épületrész 
épült az önkormányzat által pályázaton nyert pénzből, melyben a honfoglaláshoz és 
államalapításhoz kapcsolódó interaktív kiállítás került berendezésre, egy gasztropince, 
és egy vizesblokk is megépült, valamint a helyiségben kialakított galérián egy húsz 
főt befogadó előadótermet rendeztek be interaktív táblával, laptoppal és 
számítógéppel. 
   2013-ban megalakult a Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre.  A tájház kemencéit 
kihasználva egyre több gasztronómiai program épül a csoport tevékenységére. 
   A Borsodi Földvárral kapcsolatban keressük a pályázati lehetőséget egy 
államalapítás kori történelmi emlékpark megépítéséhez.  
   Jogszabályi változások miatt az intézményegységnek új működési engedélyt kellett 
kérni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az MK/45/2015 számú működési 
engedélyt 2015. november 2-án állította ki. 
Városi Televízió 
   A városi televízió az évben is folytatja a hetente egy alkalommal jelentkező és 
kétszer megismételt magazin műsorát, melyben a városban zajló eseményekről 
tájékoztatja az érdeklődőket. Képújságja folyamatosan működik és szolgálja a 
lakosság, a vállalkozók és a város intézményeinek hirdetési, tájékoztatási igényeit. 

   A képviselő testületi üléseket 2014 októberétől a felújított Városháza dísztermében 
tartják. Sajnos a tv stúdióhoz még nem épült ki a kábelrendszer, így a képviselő-
testület üléseit nem tudjuk egyenesben közvetíteni, így az üléseket követő napon 
felvételről kerülnek lejátszásra. 
Panzió 
   A kastélyban folyó építkezés miatt az elmúlt években a Panzió munkásszállásként 
üzemelt, így szobái és berendezései „lelakottak”. A szobák festésre szorulnak, néhány 
berendezési tárgy és ágynemű, egy fűtési berendezés cserére szorul. A panzió 
alapterülete 212,6 m2, a hozzátartozó kert és udvar 730 m2. A 6 szoba 18 fő 
fogadására alkalmas. Az önkormányzat pályázatot nyújt be az épület fűtési 
rendszerének korszerűsítésére, felújítására. 
Rakaca-tavi Pihenő 
   Ahhoz, hogy megfelelő színvonalú pihenőként, gyermekek számára üdülőként 
tudjuk használni elengedhetetlen az épület teljes korszerűsítése, felújítása. Az épület 
fűtése elektromos kályhákkal történik, így a magas költségek miatt, csak nyaranta 
adjuk ki az érdeklődők számára. Az önkormányzat az épület és környezete 
felújítására pályázatot nyújt be. 
Konyha 
   A gyermekétkeztetést szolgáló konyha a város valamennyi oktatási intézményében 
biztosítja az étkezést. 2015 januárjától jelentős jogszabályváltozás történt a 
gyermekétkeztetésben, az erre való átállást a jogszabálynak megfelelően 
végrehajtottuk. A konyha személyzete mindent megtesz a zavartalan ellátás 
érdekében, biztosítja a melegítő konyhákba az ételek folyamatos kiszállítását. A 
különböző jogszabályok előírásait betartja, és betartatja.  
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   Az új előírások szerint már nemcsak a nyári szünetben, hanem minden iskolai 
szünetben biztosítani kell az étkezést az igénylők számára bölcsődés kortól 18 éves 
korig. 
   Az önkormányzat pénzt nyert pályázaton a konyha felújítására, melyre a diákok 
nyári szünete alatt kerül sor. 
Pályázatok 
   A pályázati felhívásokat rendszeresen figyelemmel kísérjük és igyekszünk minden 
olyan pályázatra színvonalas anyagot készíteni, amelynek a felhívásában foglaltaknak 
intézményünk megfelel. A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázatokon rendszeresen részt veszünk. 
Kapcsolattartás 
   Kapcsolatunkat az országos, a megyei szakmai szervezetekkel, a járásban lévő 
önkormányzatokkal, intézményekkel, civilszervezetekkel, a járási hivatallal, a helyi 
önkormányzattal, intézményekkel, vállalkozókkal és civilszervezetekkel tovább 
építjük, keressük az újabb lehetőségeket a hatékonyabb együttműködésre. A 
különböző szakmai szervezetek közül a Magyarországi Tájházak Szövetségében, az 
Észak-magyarországi Várak Egyesületében és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Könyvtárosok Egyesületében vagyunk tagok, mert egyes pályázatoknál támogató 
nyilatkozatra van szükség ezektől a szervezetektől.  
Karbantartás, felújítás 
   A szükséges karbantartásokat, felújításokat igyekszünk a saját szakembereinkkel 
megoldani, csak a legszükségesebb esetben veszünk igénybe külső munkaerőt. 
Gazdálkodás 
   Gazdálkodásunkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük, figyelembe 
véve a képviselő-testület gazdálkodásra vonatkozó előírásait.  
Közmunka program 
   Intézményünk a helyi közmunka program, valamint a kulturális közfoglalkoztatási 
program keretében alkalmaz dolgozókat.  
 
Rendezvények 
   Az éves munkatervben kiemelt feladatunknak tekintjük a már hagyományos 
rendezvények színvonalas megtartását, és az állami ünnepeink méltó keretek között 
történő megünneplését, valamint újabb rendezvények szervezésére is törekszünk a 
helyi igényeket figyelembe véve. 
   A gyermek közönség szórakoztatása, és tanórán kívüli művelődése, valamint a 
szabadidő hasznos eltöltése érdekében továbbra is szervezünk bábszínházi, színházi, 
zenei programokat, valamint játszóházakat. 
   Az ifjúság számára továbbra is a szervezett keretek között megrendezésre kerülő 
rendezvényeket tartjuk elsősorban megvalósíthatónak. Rendezvényeinkre igyekszünk 
minél több fiatalt mozgósítani.  
   A tájház évek óta jól szolgálja a művelődni, szórakozni szerető közönséget. 
Továbbra is igyekszünk az intézmények és közösségek ilyen irányú igényeit 
kielégíteni. Szervezett programok keretében a történelem, a művelődéstörténet, a 
népi kultúra és gazdálkodás, valamint a gasztronómia iránt érdeklődők számára 
programokat szervezünk, az iskolák tanulóit rendhagyó órák keretében ismertetjük 
meg városunk és a járás múltjával, hagyományaival. 2013-ban megalakult a Borsodi 
Tájház kemencés Baráti Köre, amely a gasztronómiai rendezvények 
megvalósításában segíti munkánkat. 
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   Az Edelényi Városi Televízió heti magazinműsora rendszeresen tájékoztatja a 
lakosságot a városban zajló eseményekről, tudósít a város intézményeinek 
rendezvényeiről. Folyamatosan működteti képújságját, melyben hirdetési 
lehetőségeket biztosít térítés ellenében.  
  Az intézményegységekben működnek az intézmény keretében létrejött kiscsoportok 
(Férfikórus, Hagyományőrző Népdalkör, Díszítőművészeti Kör, Miklós Gyula Kertbarát 
Kör, Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre), valamint azok a csoportok és klubok, 
melyek foglalkozásaikat, próbáikat a Művelődési Központban tartják (Császta 
Néptáncegyüttes, Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola edelényi néptánc tagozata, 
Őszikék Nyugdíjas Klub, Nyugdíjasok Közösségének vezetősége, Bányász Nyugdíjas 
Szakszervezet vezetősége, Sakkszakosztály edzései és versenyei, tanfolyama 
gyermekek részére, Felnőtt torna). Bérleti díj fejében itt tart ügyfélszolgálatot az 
ÉMÁSZ, a zumba a foglalkozásait, jelenleg két tanfolyam van az intézményben, de az 
évben újabb tanfolyamok helyigényét várjuk, mert a pályázatok mostanában fognak 
lezárulni.  
Rendezvények havi bontásban 
        Rendezvény                                                                                             Költség 
 
JANUÁR 
– Magyar Kultúra Napja                                                                                     80.000,- 
   Művelődési Központ 
   Közreműködik a miskolci 
   ClaXoTon Quartet 
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: január 22. 
 
– Bérletes ifjúsági hangverseny                                                                  önköltséges 
   Művelődési Központ 
   Fellép a Swing a la Django együttes 
   Egy-egy előadás a Szent János Gimnázium és a Szent Miklós  
   Általános Iskola felső tagozatos diákjai részére 
Felelős: Jacsman Andrea közművelődési csoportvezető 
Határidő: január 24. 
 
– IV. Kocsonyafőző verseny és pálinkamustra                                                  
10.000,- 
   a Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével 
   Borsodi Tájház 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
Határidő: január 31. 
 
– Vezetői értekezlet                                                                                                – 
   Városi Könyvtár 
   A 2016. évi beszámoló megbeszélése 
   A 2017. évi munkaterv megbeszélése 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
              Fábiánné Mike Erzsébet, könyvtári csoportvezető 
Határidő: január 31. 
 
– Munkaértekezlet                                                                                                 – 
   Városi Könyvtár 
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   A 2016. évi beszámoló megbeszélése 
   A 2017. évi munkaterv megbeszélése 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
              Fábiánné Mike Erzsébet, könyvtári csoportvezető 
Határidő: január 31. 
 
FEBRUÁR 
–  Kenyérlángos sütés                                                                                          – 
    A Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre  
    tagjainak találkozója 
   Borsodi Tájház 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
Határidő: február 28. 
 
 
– Kossuth Lajos élete képeslapokon                                                                   – 
    Kiállítás Steiner Józsefné nagyatádi gyűjtő anyagának felhasználásával 
    Művelődési Központ 
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: február 28. 
 
– A Császta Néptáncegyüttes farsangi bálja                                                      – 
   Művelődési Központ 
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: február 28. 
 
MÁRCIUS 
– Bérletes ifjúsági hangverseny                                                                     
önköltséges 
   Művelődési Központ 
   Fellép a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
   Egy-egy előadás a Szent János Gimnázium és a Szent Miklós  
   Általános Iskola felső tagozatos diákjai részére 
Felelős: Jacsman Andrea közművelődési csoportvezető 
Határidő: március 20. 
 
– Városi ünnepség az 1848-49-es forradalom 
   és szabadságharc tiszteletére                                                                             – 
   Forradalmak tere, Művelődési Központ 
   Közreműködnek a Szent János Görögkatolikus Gimnázium 
   és Szakképző Iskola diákjai és a Oltalom Tagóvoda 
   gyermekei 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: március 15. 
 
A városi ünnepség napján 16 órakor a Művelődési Központban 
   Márciusi ifjak                                                                                                210.000,- 
   Zenés színdarab 
   Előadják a 
   Gór Nagy Mária Színitanoda növendékei 
   Főszereplő: Siposhegyi Zsolt 
   Rendező: Gór Nagy Mária 
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Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
               Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: március 31. 
 
– Hangverseny                                                                                                 100.000,- 
   Közreműködnek a Miskolci Egressy Béni Zeneiskola  
   furulya tanszakának növendékei és Régizene Együttese 
   Reneszánsz és barokk műveket adnak elő. 
   Művelődési Központ 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
               Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: március 31. 
– Gyermekszínházi előadás                                                                              
130.000,- 
   Művelődési Központ  
 Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: március 31. 
 
– Húsvéti játszóház                                                                                              
30.000,- 
   Művelődési Központ 
   Az Oltalom Tagóvodával közös szervezésben 
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: március 27. 
 
– Honismeret Napja (márc. 24.)                                                                           – 
   Borsodi Tájház 
   Időszaki kiállítás a járás műemlék templomainak fotóiból 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
Határidő: március 31. 
 
– Dumaszínház                                                                                                
önköltséges 
   Művelődési Központ 
   Kiss Ádám a nagyvilágban 
   Műsorvezető: Benk Dénes 
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: március 31. 
 
– Rendhagyó irodalomóra                                                                                     – 
   a Gimnázium 9. évfolyama számára 
   Művelődési Központ 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
               Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: március 31. 
 
ÁPRILIS 
– Műemléki Világnap (ápr. 18.)                                                                             – 
   Borsodi Tájház 
   Időszaki digitális kiállítás az Edelényi járás kastélyairól, kúriáiról 
   A Borsodi Tájház díjmentesen látogatható 22-én szombaton 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
Határidő: április 22. 
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– V. Tájházak Napja (ápr. 24.)                                                                            
200.000,- 
   Borsodi Tájház 
   Népzene, néptánc és gasztronómia 
   Kirakodóvásár helyi képző- és iparművészek termékeiből 
   Közreműködik az edelényi Császta Néptáncegyüttes, 
   az edelényi Hagyományőrző Népdalkör és a Számadó Zenekar 
   A Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével 
Felelős: Hadobás Pál igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: április 24. 
 
– Képzőművészeti kiállítás                                                                                    – 
   Sóvári Oszkár (1944-2005) grafikus- és festőművész alkotásaiból 
   Művelődési Központ 
Felelős: Hadobás Pál igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: április 30. 
 
– Túl az Óperencián                                                                                               
90.000,- 
   Tóth Éva és Leblanc Győző operett énekesek 
   nosztalgia műsora 
   Művelődési Központ 
Felelős: Hadobás Pál igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: április 30. 
       
– Reformáció Éve                                                                                                  – 
   Művelődési Központ 
   Az Exodus című film vetítése 
Felelős: Hadobás Pál igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: április 30.                                                                                                      
MÁJUS 
– I. Közösségek Hete (május 8-14.)                                                                      – 
   Az országos rendezvényt hagyományteremtő céllal szervezi a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 
az NMI    
   Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár 
konzorciuma a „Cselekvő  
   közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001” kiemelt projekt 
keretében. 
   Borsodi Tájház, Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Városi Televízió 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: május 31. 
 
– Tavaszköszöntő a Császta Néptáncegyüttessel                                         100.000,- 
   Borsodi Tájház 
   Közreműködik a Számadó Zenekar, 
   a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola művészeti 
         oktatásban résztvevő diákjai, 
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   a Mátyás Óvoda és az Oltalom Tagóvoda gyermekei 
   Kenyér és lángos sütés a Borsodi Tájház Kemencés Baráti Körével 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
Határidő: május 31. 
 
– XI. Edelényi Helytörténeti Napok                                                                      – 
   Borsodi Tájház 
   Helytörténeti előadások és kiállítás (máj. 26-28.) 
   Az edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium 9. évfolyamos 
diákjai  részére 3 helytörténeti előadás megtartására kerül sor az első napon, valamint 
bemutatásra kerül a   Borsodi Tájház. 
   Előadások: 
   1. Honfoglalás előtti régészeti leletek Edelényben 
   2.Természeti értékek a Bódva völgyében 
   3. Várak a Bódva völgyében 
   Időszaki kiállítás a Borsodi Földvár ásatása során készült fotókból. 
   Kenyér és kenyérlángos sütés a Borsodi Tájház Kemencés  
   Baráti Köre közreműködésével 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
Határidő: május 31. 
 
– Hősök Napja                                                                                                        – 
   Hősök tere 
   Gyertyagyújtás a hősi emlékműnél 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
Határidő: május 31. 
 
– IV. Veteránmotoros találkozó                                                                    150.000,- 
   Borsodi Tájház 
   Zenés, táncos program 
   A Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével 
Felelős: Hadobás Pál 
Határidő: május 31. 
 
JÚNIUS 
– Múzeumok éjszakája                                                                                  100.000,- 
   Borsodi Tájház 
   Játékos tudomány-mókás fizika szabadtéren 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: június 24. 
 
– Gyermekjátékok. Foglalkozás óvodásoknak                                                – 
   Borsodi Tájház 
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: június 30. 
 
– Kenyérsütés kemencében                                                                     önköltséges 
   A kenyérsütés tanítása érdeklődők számára 
   Borsodi Tájház 
Felelős: Hadobás Pál 
Határidő: június 30. 
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– Reformáció Éve                                                                                             – 
   Edelény-Borsodi református templom 
   Hangverseny a reformáció 500. évfordulója alkalmából 
   Házigazda az Edelényi Férfikórus 
   Meghívott kórusok: Rudabánya, Borsodszirák, Hozsanna Vegyes Kar (Edelény) 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
Határidő: június 30. 
 
JÚLIUS 
– Kiállítás                                                                                                            – 
   Edelény honfoglalás előtti régészeti leleteinek fotóiból 
   és eredeti tárgyakból 
   Borsodi Tájház 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
Határidő: július 31. 
 
– Kelt kalács kemencében                                                                        önköltséges 
   Borsodi Tájház 
   A Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
Határidő: július 31. 
 
AUGUSZTUS 
– Városi ünnepség Szent István király emlékére                                           – 
   Művelődési Központ melletti tér 
   Közreműködik a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola 
   edelényi tagozata 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: augusztus 20. 
 
– XVI. Borsodi Művészeti Fesztivál                                                            700.000,- 
   Borsodi Tájház 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: augusztus 30. 
 
– IV. Edelényi Nap                                                                                     3.900.000,- 
   Zene, tánc, vásár, büfé 
   Művelődési Központ melletti terület 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: augusztus 24. 
 
– Bódva-völgyi Maraton és Dekatlon kerékpár túra                                100.000,- 
   A verseny a Borsodi Tájházból indul 
   Az Edelényi Térségfejlesztő 
   Műhely Egyesülettel közös rendezvény 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
Határidő: augusztus 31. 
 
SZEPTEMBER 
– Bányásznap                                                                                                  80.000,- 
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   Bányász tér, Közreműködik a Miskolci Fúvósötös 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: szeptember 3. 
– „Felelős lettél azért, amit megszelídítettél.”                                           250.000,- 
   Kutyás nap 
   A Művelődési Központ melletti füves területen 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
              Budinszkiné Levek Klára gazdaságvezető 
Határidő: szeptember 3. 
 
– Kulturális Örökség Napjai                                                                              – 
   Borsodi Tájház 
   A tájház díjmentesen látogatható 
Határidő: szeptember 30. 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
 
– Kenyér és szőlő (Kenyérsütés, szőlőkóstolás)                                                – 
   Borsodi Tájház 
   A Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével 
Felelős: Hadobás Pál 
Határidő: szeptember 30. 
 
– Vezetői értekezlet                                                                                             – 
   Városi Könyvtár 
   Az eltelt időszak értékelése 
   Az őszi rendezvények megbeszélése 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
Határidő: szeptember 30. 
 
– Munkaértekezlet                                                                                             – 
   Városi Könyvtár 
    Az eltelt időszak értékelése 
   Az őszi rendezvények megbeszélése  
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
Határidő: szeptember 30. 
 
OKTÓBER 
– Gyertyagyújtás az aradi vértanúk emlékére                                              – 
   Forradalmak tere 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: október 6. 
 
– Városi ünnepség az 1956-os forradalom és  
   szabadságharc emlékére                                                                         20.000,- 
   Forradalmak tere, Művelődési Központ 
   Közreműködnek a Szent János Görögkatolikus 
   Gimnázium és Szakgimnázium diákjai 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: október 23. 
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– Gyermekszínházi előadás                                                                     120.000,- 
   Művelődési Központ 
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: október 31. 
– III. Házi lekvárok versenye                                                                               – 
   a Borsodi Tájházban 
   a Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével 
Felelős: Hadobás Pál 
Határidő: október 31. 
 
– Reformáció Éve                                                                                       30.000,-  
   Művelődési Központ 
   Előadás. Előadó Kiss Endre József 
   a Sárospataki Nagykönyvtár igazgatója 
   Közös rendezvény a Miklós Gyula Kertbarát Körrel 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
   Határidő: október 31. 
 
NOVEMBER 
– Gyertyagyújtás az 1956-os forradalom és szabadságharc                          
   áldozatainak emlékére                                                                                   – 
   Forradalmak tere 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: november 4. 
 
– Bérletes ifjúsági hangverseny                                                               önköltséges 
   Művelődési Központ     
   A Filharmónia Kelet-Magyarországi Kft.-vel közös szervezésben 
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: november 30. 
 
– Rajzfilmünnep                                                                                                     – 
   Művelődési Központ     
   Rajzfilmvetítés és játszó programok 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
            Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: november 30. 
 
– Házi savanyúságok versenye                                                                               – 
   a Borsodi Tájházban 
   a Borsodi Tájház kemencés Baráti Köre közreműködésével 
Felelős: Hadobás Pál 
Határidő: november 30. 
 
DECEMBER 
– Adventi Játszóház                                                                                               – 
   Művelődési Központ   
   Az Oltalom Tagóvodával közös szervezésben 
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: december 16. 
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– XXVI. Ünnepi Hangverseny                                                                             – 
   Szent János Görögkatolikus Gimnázium 
   és Szakgimnázium aulája 
Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
Határidő: december 26. 
                                                                                              Összesen:        6.400.000,- 
Edelény, 2017. március 1. 
 
 
 

                                                                                                                        
Hadobás Pál 
                                                                                                         
igazgató 
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2. melléklet a 45 /2017.(III.23.) határozathoz 

 
MUNKATERV 

 
Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. március 23. 

napján tartandó ülésére 
 

Tárgy: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely könyvtári intézményegységének 2017. évi munkaterve 

 
 
 

 

 

Készítette: 
                    Fábiánné Mike Erzsébet 
                    könyvtár csoportvezető 
 
 
Edelény, 2017. február 28. 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 
 
                                                                                            Dr. Vártás József 
                                                                                                     jegyző 
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Az edelényi Városi Könyvtár folyamatos szolgáltatásai: 
 

o Információszolgáltatás 

o Dokumentumok helyben 
használata  

o Kölcsönzés 

o Könyvtárközi kölcsönzés 

o Online katalógus használata 

o Internet-használat 

o Dokumentum gépi felolvasása 

o Faxolás  

o Fénymásolás 

o Nyomtatás 

o Szkennelés 

o Spirálfűzés 

o Laminálás 
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Rendezvények 
 

o Értékek a Bódva völgyében c. előadás-sorozat, NKA támogatással (az éven 10 
alkalommal) 

o Könyvbemutatók 
o Író – olvasó találkozók 
o Közönségtalálkozók 
o Szavalóverseny 
o Versmaraton 
o Könyvtárismereti órák (közoktatásban tanulóknak) 
o Játszóházak (évente négy alkalommal) 
o Óvodások könyvtári foglalkoztatása (papírszínház) 
o Országos kulturális rendezvénysorozatokhoz való kapcsolódás (Költészet 

Napja, Ünnepi Könyvhét, Népmese Napja, Országos Könyvtári Napok) 
 
További terveink 
 

o A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0084 „Interaktív könyvtárral a jövőért” 
pályázatunk fenntartási kötelezettségeinek teljesítése. 

o A Könyvtár szakterületének, céljainak megfelelő pályázatok benyújtása az 
Önkormányzattal közösen együttműködve. 

o Helyismereti, helytörténeti dokumentumok további kiemelt gyűjtése. 
o Helyismereti adatbázis továbbépítése (cikkek bibliográfiai adatainak 

katalogizálása). 
o Szakmai tapasztalatcseréken való részvétel. 
o Ajánlás – A könyvtári minőségirányítás bevezetésére c. módszertani segédlet 

alapján a hiányzó dokumentumok összeállítása, elkészítése. 
o Elavult, elhasználódott dokumentumok kivonása az állományból (könyv, videó, 

hangkazetta) 

Nyitvatartás 
Hétfő: 8-16 óráig                     Szombat: 9-13 óráig 
Kedd: 10-18 óráig                   Vasárnap: zárva 
Szerda: 10-18 óráig 
Csütörtök: 8-16 óráig 
Péntek: 10-18 óráig 
Nyári nyitvatartás (július 1.- augusztus 31.): 
Hétfő: 8-16 óráig                     Szombat: zárva 
Kedd: 8-16 óráig                     Vasárnap: zárva 
Szerda: 10-18 óráig 
Csütörtök: 8-16 óráig 
Péntek: 10-16 óráig 
 
Kiadói, szerkesztői tevékenység 
Az Edelényi Füzetek helytörténeti kiadványsorozatot lehetőségeinkhez mérten 
megjelentetjük.  
Önkormányzati, intézményi kapcsolattartás 
A helyi önkormányzattal és a város intézményeivel (iskolák, óvodák) rendszeres 
kapcsolatban állunk. Az intézményekkel való további jó együttműködés közös 
érdekünk.  
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Szakmai 
Munkakapcsolat további fenntartása az országos könyvtári rendszerekkel: Országos 
Dokumentum-ellátási Rendszer - Magyar Országos Közös Katalógus (könyvtárközi 
kölcsönzés) (ODR-MOKKA), Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) (Edelényi füzetek 
kiadványsorozat feltöltése), Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) 
(Borsodi Tájház közleményei kiadványsorozat feltöltése), és a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtárral.  
 
Média 
A helyi televízió által programjainkról a lakosságot továbbra is folyamatosan 
tájékoztatjuk. 
Az újonnan beszerzett dokumentumok (könyv, DVD, CD – hangoskönyv) 
válogatásszerű közzététele (borító, szerző, cím) a Városi Televízióban, a lakosság 
tájékoztatása céljából. 
 
A könyvtár részmunkaterületei 
Olvasószolgálat 

o Információszolgáltatás, tájékoztatás. 
o Kölcsönzési adminisztráció, napi statisztika vezetése. 
o Könyvtárközi kölcsönzések lebonyolítása. 
o Folyóiratok nyilvántartása. 
o Csoportok könyvtárlátogatásának szervezése és fogadása. 
o A könyvtár raktári rendjének megőrzése. 
o Könyvtárismereti órák (közoktatásban tanulóknak) 
o Játszóházak (évente négy alkalommal) 

o Óvodások könyvtári foglalkoztatása (papírszínház) 

Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
 
Gyűjteményszervezés, állományalakítás 

o A dokumentum vásárlási keret felhasználása a könyvtár feladatrendszerének, 
gyűjtőkörének megfelelően és az olvasói igények figyelembevételével.  

o Dezideráta jegyzék vezetése a pótlandó művekről. 
o A gyarapítási keret nyilvántartása, számlamásolatok őrzése. 
o Helyismereti, helytörténeti dokumentumok kiemelt gyűjtése. 
o Európai Uniós gyűjtemény további gyarapítása. 
o Állományapasztási munkálatok: fölös példányok, avult, elhasználódott 

dokumentumok kivonása, törlése.  
 

Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető 
              Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros 
 
Feldolgozás, katalogizálás 

o Megrendelt dokumentumok átvétele, ellenőrzése, nyilvántartásba vétele. 
o Helyismereti adatbázis továbbépítése (cikkek bibliográfiai adatainak 

katalogizálása).  
o Dokumentumok katalogizálása, nyilvántartása a TextLib integrált könyvtári 

rendszerben. 
 
Felelős: Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros 
              Slezsák Zsolt informatikus – rendszergazda 
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Informatikai szakterület, karbantartás 

o A könyvtár honlapjának folyamatos frissítése, fejlesztése. 
o TextLib adatbázis folyamatos frissítése, kezelése. 
o Számítógépes könyvtári munkafolyamatok ellenőrzése. 
o Olvasók, használók segítése a számítógépek, és egyéb informatikai 

rendszerek, alkalmazások használatában. 
o A számítógépek működőképességének, üzembiztonságának felügyelete. 
o A számítógépes rendszer adatvédelmének biztosítása. 
o Folyamatos tájékozódás az informatikai újdonságok terén (pályázatok), és 

javaslattétel azok alkalmazására. 
o Új számítógépek vásárlása esetén jó minőségű gépek és jogtiszta 

szoftverek beszerzése. 
o Nyomdai előkészítő munkálatok, szöveg- és kiadványszerkesztés. 
o Egyéb szolgáltatások ellátása (spirálfűzés, laminálás). 

 
Felelős: Slezsák Zsolt informatikus – rendszergazda 
 
Honlap idegen nyelvre fordítása (címek, rövidített tartalmak) 
 
angol nyelvre  Felelős: Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros 
német nyelvre  Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet – könyvtár csoportvezető 
 
Facebook oldal (Edelény Városi Könyvtár) szerkesztése 
 
Felelős: Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros 
Rendezvényszervezés, pályázatok 
 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet – könyvtár csoportvezető 
              Fischerné Diczházi Judit - olvasószolgálati és gyermek könyvtáros 
              Mónusné Somogyi Krisztina - feldolgozó könyvtáros 
              Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda 
 
A 2017. évi munkaterv havi lebontásban:                                        

 
Január   
 
2016. évi munkanapló lezárása.  
A 2017. évi naplók (munka, olvasótermi, folyóirat, könyvtárközi kölcsönzés) 
felvezetése. 
 
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
Határidő: jan. 03. 
 
Jegyzőkönyv a cím-és csoportos leltárnaplók lezárásáról, új csoportos (összesített) 
leltárnapló megnyitásáról, a Könyvtár állomány-értékének egyeztetéséről, 
összefüggésben a Könyvtár 2016. okt. 17-én kelt, az állomány-ellenőrzéséről szóló 
jegyzőkönyvvel. 
 
Jegyzőkönyv összeállítója: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető 
Dátum: 2017. jan. 16. 
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Értékek a Bódva völgyében (1.) - Honfoglalás előtti régészeti leletek a Bódva 
völgyében c. ismeretterjesztő előadás  
 
Előadó: Hadobás Pál, igazgató 
Időpont: jan. 25. 
 
Értékek a Bódva völgyében (2.) – Bányászati emlékek a Bódva völgyében c. 
 
Előadó: Hadobás Pál, igazgató 
Időpont: jan. 31. 
 
Február 
 
2016. évi munkabeszámoló elkészítése. 
 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető 
Dátum: febr.08. 
 
Értékek a Bódva völgyében (3.) – Templomok a Bódva völgyében 
 
Előadó: Hadobás Pál, igazgató 
Időpont: febr. 15. 
 
2017. évi munkaterv elkészítése. 
 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető      Határidő: febr. 28. 
Könyvtárhasználathoz kapcsolódó digitális kompetenciák fejlesztése a Szent Miklós 
Görögkatolikus Általános Iskola 6. osztályos tanulói számára. A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-
2012-0084 pályázat fenntartása keretében (III. PFJ) 
 
Vezeti: Vodila Sándor Józsefné tanárnő 
Határidő: febr. 28. 
 
Miklós Gyula Kertbarát Kör fennállásának 40. évfordulója alkalmából ünnepség 
megrendezése. 
 
Vendégeket köszönti: Hadobás Pál igazgató 
Kertbarát Kör történetét felidézi: Pantó Péter elnök 
Közreműködik: Edelényi Férfikórus, Juhász Andorné vezetésével 
Dátum: febr. 28. 
 
Felhívás „FÖLEMELNI E TÁJAT” c. szavalóversenyre  
 
Felelős: Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros 
Határidő: febr. 28. 
 
Március 
 
Statisztikai adatszolgáltatás a 2016. évről (kultstat.emmi.gov.hu OSAP 1442). 
Statisztikai szállítólevél elküldése a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárnak. 
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Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető     
Határidő: márc. 01. 
 
Értékek a Bódva völgyében (4.) – Kastélyok, kúriák a Bódva völgyében c.  
 
Előadó: Hadobás Pál igazgató 
Időpont: márc. 03. 
 
Felhívás versmaratonra 
 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető     
Határidő: márc. 08. 
 
Internet Fiesta 
 
Az Internet Fiesta országos programsorozat keretében könyvtárunk az olvasókkal 
ismerteti meg (főképp az idősebb korosztállyal) a világháló nyújtotta, egyre bővülő 
lehetőségeket (útvonaltervezés, közlekedési menetrendek használata, szállásfoglalás, 
Ügyfélkapu és kulturális oldalak bemutatása). 
 
Felelős: Mónusné Somogyi Krisztina könyvtáros 
              Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda 
Időpont: márc. 22-29. 
 
 
Értékek a Bódva völgyében (5.) – Várak a Bódva völgyében                 
 
Előadó: Hadobás Pál igazgató 
Határidő: márc. 31. 
 
Értékek a Bódva völgyében (6.) – Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
emlékei a Bódva völgyében                
 
Előadó: Hadobás Pál igazgató 
Határidő: márc. 31. 
 
Dr. Hatvani Zoltán: Apám hitte... c. könyvének bemutatója 
 
Felelős: Hadobás Pál igazgató 
Időpont: márc. 31. 
 
Könyvtárellátási szerződés megkötése a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel. 
 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető 
Határidő: márc. 31. 
 
Április 
Az egykori Edelényi járás általános iskoláiban tanuló felső tagozatos diákok részére 
„FÖLEMELNI E TÁJAT” címmel, KALÁSZ LÁSZLÓ József Attila-díjas költő emlékére, és 
a KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából szavalóverseny.  
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Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető 
              Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda (oklevelek készítése, fotózás) 
Tervezett költség: 100.000 Ft (zsűri, helyezettek kategóriánként 3-3 fő és 2-2 fő 
különdíj, résztvevők) 
Időpont: ápr. 07.  
 
Versmaraton a Költészet Napja alkalmából. 
 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető 
Helyszín: Hősök tere (szabadtéri), rossz idő esetén a Művelődési Központ 
Időpont: ápr.08. 
 
Értékek a Bódva völgyében (7.) – Irodalmi emlékek a Bódva völgyében 
 
Előadó: Hadobás Pál igazgató                                                         
Határidő: ápr. 30. 
 
Értékek a Bódva völgyében (8.) – Tájházak a Bódva völgyében 
 
Előadó: Hadobás Pál igazgató                                                         
Határidő: ápr. 30. 
 
Május 
Értékek a Bódva völgyében (9.) – Természeti értékek a Bódva völgyében 
 
Előadó: Hadobás Pál igazgató                                                         
Határidő: máj. 27. 
 
Értékek a Bódva völgyében (10.) – A Bódva-völgy szlovák szakaszának emlékei 
 
Előadó: Hadobás Pál igazgató                                                         
Határidő: máj. 27. 
 
Tavaszi játszóház                                                 
 
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
Határidő: máj. 31. 
 
Olvasáskultúra fejlesztése a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola alsó 
tagozatos tanulói számára. A TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 pályázat fenntartása 
keretében (III. PFJ).   
 
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
Határidő: máj. 31. 
 
Könyvtárhasználati óra és papírszínház az általános iskola alsó tagozatos tanulói 
részére. 
 
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
Határidő: máj.31. 
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Június 
88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok 
Tervezett előadók: Berg Judit (jún. 07.) 
                               Fábián Janka (jún. 09.) 
plusz még egy író meghívása tervezett. 
 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető   
              Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda (plakátok, fotózás) 
Tervezett költség: 300. 000,-Ft 
Időpont: jún.07-12.  
 
Óvodások a könyvtárban – papírszínházi előadás 
 
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
Határidő: jún. 30. 
 
Ajánlás – A könyvtári minőségirányítás bevezetésére c. módszertani segédlet alapján 
a hiányzó dokumentumok összeállítása, elkészítése. 
 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető 
Határidő: jún.30. 
Július 
 
A könyvtár nyári nyitva tartása augusztus 31-ével bezárólag: 
 
Hétfő, kedd: 8-16 óráig 
Szerda: 10-18 óráig 
Csütörtök: 8-16 óráig 
Péntek: 10-16 óráig 
Szombaton: zárva 
 
Játszóház 
 
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
Határidő: júl. 31. 
 
Augusztus 
Papírszínház 
 
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
Határidő:  aug.31. 
               
Szeptember  
 
Könyvtárismereti óra általános iskolásoknak 
 
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
Határidő: szept. 29. 
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Népmese Napja. A Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére, Benedek Elek 
születése napján ünnepeljük a meséinket, mesemondóinkat és mesegyűjtőinket.  
 
Előadó: Csernik Szende mesemondó 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető  
Tervezett költség: 75.000,- Ft 
Időpont: szept. 29. 
 
Október  
Országos Könyvtári Napok (egyhetes programsorozat) 
Célja: a könyvtárak sokoldalúságának bemutatása, az olvasás népszerűsítése színes 
programok keretében.  
Tervezett programok: közönségtalálkozók különböző témakörökben (egészségügy, 
utazás, vállalkozás, motivációs előadás, játszóház). 
 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető 
              Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
              Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda (plakátok, fotózás) 
Tervezett költség: 725.000,- Ft 
Határidő: okt. 20. 
 
November 
 
Elavult, elhasználódott dokumentumok kiválogatása és törlése (könyv, hangkazetta, 
videó) 
 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető     
              Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros 
              Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda (TL adatbázisból) 
 
Játékos könyvtárhasználat óvodásoknak (papírszínház) 
 
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
Határidő: nov. 30. 
 
December 
Karácsonyi játszóház   
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros 
Határidő: december 19. 
 
További tervezett költségek: 
Állománygyarapítás könyvekre: 2.000.000 Ft 
Állománygyarapítás folyóirat, DVD, CD: 300.000 Ft  
Szakmai anyag (könyvtári nyomtatványok, játszóházi anyag, irodaszer): 500.000 Ft 
Könyvtámasz (fém): 190.000,- Ft 
Rexel CL 100 vágógép: 20.000,- Ft 
Informatikai karbantartás (TextLib, Monguz – honlap): 300.000 Ft 
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6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító 
Okiratának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 51./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
46/2017.(III.23.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely Alapító okiratának módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely Alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta:  
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(továbbiakban: Képviselő-testület) kinyilatkozza, hogy az Edelényi 
Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
telephelyeként működő Edelény, István király útja 63. szám alatti 
Vendégház, nem üzemel szálláshelyként. 

 
2. Képviselő-testület az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Módosító okiratát egységes 
szerkezetben a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 

 
3. Képviselő-testület az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely módosított Alapító okiratát 
egységes szerkezetben a határozat 2. melléklete szerint 
jóváhagyja. 

 
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Módosító okirat 

aláírására. 
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5. Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Művelődési Központ, 

Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító okiratának és a 
Módosító okiratának a Magyar Államkincstár részére történő 
megküldését törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából. 

 
Határidő: 1-2. pont: azonnal, 3-4. pont: 2017. március 31. 
Felelős:   polgármester 
Értesül:  Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK 
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1. mellékelt a 46/(III.23.) határozathoz 
Okirat száma: 1/M/2017. 

Módosító okirat 

 Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely az Edelény Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. március 23. napján kiadott, 1A/2016. számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 
……/2017.(III.23.) határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.2.2. telephelye(i): 
 telephely megnevezése telephely címe 

1 Művelődési Központ 3780 Edelény, Borsodi út 9. 

2 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (rövid 
neve: Borsodi Tájház) 

3780 Edelény, Borsodi út 155. 

3 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (rövid 
neve: Borsodi Tájház) 

3780 Edelény, Váralja u. 1. 

4 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (rövid 
neve: Borsodi Tájház) 

3780 Edelény, Váralja u. 2. 

5 Edelény Városi Televízió 3780 Edelény, Borsodi út 9. 
6 Borsodi Földvár 3780 Edelény, Bors vezér út 

7 
Közösségi épület 3780, Edelény, István király útja 

63. 
8 Konyha 3780 Edelény, Borsodi út 36/b. 
9 Rakacai üdülőház 3754 Szalonna, Ibolya út 55.” 

  
2. Az Alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város 
Önkormányzatának képviselő-testületet nevezi ki 5 évre. Az intézmény 
közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetője vonatkozásában az egyéb munkáltatói 
jogokat Edelény Város mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető 
kinevezésével, vezetői megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége 
megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos 
hatáskört Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. 

5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 

1992. évi XXXIII. törvény és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 
közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. 
rendelet 

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 Megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

4 
Közfoglalkoztatási 
jogviszony 

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és 
a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról” 
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3.  Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától 
kell alkalmazni. 

Kelt: Edelény, 2017. március 23. 

P.H. 

aláírás  
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2. melléklet a 46/2017.(III.23.) határozathoz 
Okirat száma: 1/A/2017 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Edelényi Művelődési 
Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely alapító okiratát a következők szerint 
adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely 

1.1.2. rövidített neve: Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 49. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Művelődési Központ 3780 Edelény, Borsodi út 9. 

2 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (rövid 
neve: Borsodi Tájház) 

3780 Edelény, Borsodi út 155. 

3 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (rövid 
neve: Borsodi Tájház) 

3780 Edelény, Váralja u. 1. 

4 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (rövid 
neve: Borsodi Tájház) 

3780 Edelény, Váralja u. 2. 

5 Edelény Városi Televízió 3780 Edelény, Borsodi út 9. 

6 Borsodi Földvár 3780 Edelény, Bors vezér út 

7 Közösségi épület 3780, Edelény, István király útja 63. 

8 Konyha 3780 Edelény, Borsodi út 36/b. 

9 Rakacai üdülőház 3754 Szalonna, Ibolya út 55. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.07.17. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi 
közművelődési tevékenység feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység  

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott kulturális szolgáltatásokkal, 
különösen a nyilvános könyvtári ellátással, a kulturális örökség helyi védelmével, a 
helyi közművelődési tevékenységgel összefüggő feladatokat. 

A Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár az állampolgárok és jogi személyek 
számára korlátozás nélkül, közvetlenül köteles biztosítani a könyvtári szolgáltatást: 

- a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, illetve helyben való használatát, 
- könyvtárhasználói kérésre, illetve más könyvtár számára a könyvtárközi 

kölcsönzés lehetőségét postai úton és telefaxon, eredetiben és másolatban, 
- bibliográfiai, szakirodalmi tájékoztatást, valamint számítógépes információs 

szolgáltatást (országos szolgáltatások igénybevételével is), 
- szóbeli és írásos tájékoztatást az intézmény gyűjtőköréről, szolgáltatásairól, 
- a könyvtári rendszer szolgáltatásairól a tájékoztatást, 
- a könyvtári és információs, valamint a múzeumi hálózat szolgáltatásainak a 

közvetítését, 
- a városra vonatkozó könyvtári jellegű dokumentumokat, illetve információkat 

(helyismereti tevékenység), 
- a gyermek könyvtárhasználóvá nevelése érdekében műhelyeket, klubokat, 

játszóházakat, táborozást szervez, 
- helytörténeti munkák (értekezések, dolgozatok, szociográfiák, stb.) kiadatása, 

kiadása, árusítása, 
- közhasznú szolgáltatások közvetítését, 
- városi kiadványok terjesztését, a városi intézmények szolgáltatásairól a 

tájékoztatást, 
- a könyvtári területen az alaptevékenység megvalósítását elősegítő rendezvények 

előkészítését és szervezését, 
- a lakosság számára internet- és fax-szolgáltatás, valamint számítógép 

használat, fénymásolás. 
 
 
 

A Közérdekű Muzeális Kiállítóhely: 
- az engedélyben foglalt területen gyűjtést folytat néprajzi, történelmi, 

művelődéstörténeti tárgykörben, 
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- bemutatja a tájházban őrzött értékeket, 
- az SzMSz-ben foglaltak szerint biztosítja a tájház nyitva tartását, 
- gondoskodik a Borsodi Földvár bemutatásáról, 
- rendhagyó történelemórákat szervez a tanulóifjúság körében, 
- népszerűsíti a várost és annak értékeit a turisztika és az idegenforgalom 

fellendítése érdekében, 
- informálja a látogatókat turisztikai kérdésekben, 
- rendezvényeket, bemutatókat, népművészeti kirakodóvásárokat szervez. 

Az intézmény gondoskodik továbbá: 
- a történelmi hely megőrzéséről, bemutatásáról, fejlesztéséről, 
- dokumentumok gyűjtése az objektumról, 
- a történelmi hely népszerűsítése kiadványokban, helyi és országos 

médiákban. 
- Helyi öntevékeny és önszerveződő, alkotó közösségek, kulturális egyesületek 

működési feltételeinek támogatása, segítése, különösen a következő 
területeken: képzőművészet, zene, táncművészet, fotóművészet, 
díszítőművészet. 

- Egyedi és társadalmi kezdeményezések felkarolása, segítése. A település 
lakóinak érdekeire, érdeklődésére építve segíti a szerveződő közösségeket, 
amatőr művészeti csoportokat, egyesületeket, termek bérbeadása, stb. 

- Családi ünnepségek szervezése 
- Magas színvonalon biztosítja a település lakói számára a különböző 

közművelődési tevékenységeket 
- Értékközvetítés, érték teremetés fórumainak megszervezését, pódiumműsorok, 

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

- Művelődésszervezés 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 ünnepek megemlékezéseit 

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása keretében az intézmény az alábbi 
tevékenységeket látja el:  

- lapkiadás, 
- képfelvétel, sokszorosítás, 
- hirdetés, 
- videofelvétel készítés, 
- filmgyártás, 
- televíziós műsorszolgáltatás, 

hírügynökségi szolgáltatás. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetése 

5 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

6 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

7 082044 Könyvtári szolgáltatások 

8 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

9 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
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10 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

11 082070 
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 
megóvása 

12 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

13 082092 
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

14 082093 
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek 

15 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

16 083020 Könyvkiadás 

17 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

10 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 

19 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

20 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

21 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

22 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

23 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

24 101240 
Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását 
elősegítő képzések, támogatások 

25 104035 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

26 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

27 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Edelényi Járás területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város 
Önkormányzatának képviselő-testületet nevezi ki 5 évre. Az intézmény 
közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetője vonatkozásában az egyéb munkáltatói 
jogokat Edelény Város mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető 
kinevezésével, vezetői megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége 
megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos 
hatáskört Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. 
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5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 

1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet 

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 Megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

4 
Közfoglalkoztatási 
jogviszony 

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról 

 
 
 
 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen 
alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító 
okiratnak az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
2017. március 23. napján kelt, ……………………………………………………………….. napjától 
alkalmazandó 1/M/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának. 
 

Kelt: …………………………………………………………. 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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7./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél 
alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról szóló határozat módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 52./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
47/2017.(III.23.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű 
Muzeális Kiállítóhelynél alkalmazandó nyersanyagnorma 
megállapításáról szóló határozat módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete megtárgyalta 
az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhelynél alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról 
szóló határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testületének 35/2017. 
(III.07.) határozat 4) bekezdésében szereplő „1) pontban” 
szövegrész helyébe a „2) pontban” szövegrész lép.   
 
Határidő: 2017. március 1-től folyamatosan 
Felelős:   polgármester, jegyző 
Értestül: intézmények, egyházmegye, osztályok 

 
 

8./ Napirendi pont tárgya: 
 
Mezőőri szolgálat létrehozásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 53./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy ennek a napirendnek a tárgyalását ő 
javasolta, hogy vegye fel a testület és nézzék meg a lehetőségeit, hogy egy mezőőri 
szolgálat beindítása hogyan történhet, milyen feltétekkel, milyen eredmények 
várhatóak. Úgy látja, hogy jegyző úr részéről ez az előterjesztés a tőle megszokott 
alapossággal és részletezettséggel készült el. Úgy látja azonban, hogy egy kicsit 
egyoldalú, gazdasági térre szorítkozik. Nem gondolta, amikor javasolta, hogy ez a 
tevékenység gazdaságilag eredményes lenne, nyilván ez nem egy költséghatékony, nem 
egy árbevétel orientált tevékenység. Azért gondolta, hogy ezzel érdemes lenne 
foglalkozni, mert azt látja, hogy Edelény városhoz tartozó külterületi részeken, a 
zártkerteken elsősorban egyre komolyabb épületek, építmények jelennek meg, van 
vendégház, lekvárfőző, pálinkafőző és egyre komolyabb gazdasági tevékenység is folyik, 
ültetvények vannak már, amelynek az őrzése a tulajdonosnak a feladata elsősorban, de 
ugyan úgy, mint a belterületen, közterületen, ugyan úgy célszerű lenne egy mezőőri 
szolgálatnak a megvizsgálása. Hiányolja azt is, hogy tapasztalati tényezőket nem látnak 
benne, hogy működnek más településeken, mit szűrtek le ebből évek alatt, milyen 
eredményességet jelenthet. Ezen gondolatokkal azt javasolná, hogy ne zárják le, most 
ne hozzák létre, mert talán még nem indokolt, de szükségesnek tartja napirenden 
tartását, és hogy időszakonként megnézzék ennek az előnyeit, hátrányait. 
 
Virág Tamás képviselő: Nem érti Borza Bertalan képviselő urat, hogy most létrehozzák 
vagy nem, javasolja, vagy nem javasolja. Ha javasolja, ki van számolva, hogy mennyibe 
kerül, indokoltságát kell megállapítaniuk és ennek a finanszírozhatóságát. Magát az 
ötletet jónak tartja, szükséges lenne, hogy a külterületeken valaki rendet rakna, figyelné 
a szemetelőket és a lopásokat. Érdekesnek tartja, hogy egyszer javasolja, most meg 
visszavonja. Képviselő úr visszavonta? 
 
Borza Bertalan képviselő: Az előterjesztésnek van 1./ és 2./ pontja, úgy gondolja, 
majd mindenki eldönti, hogy melyikre voksol, melyiket támogatja. Módosító javaslat 
tudomása szerint nem érkezett, ami egyértelműen fogalmazna. 
 
Polgármester: Elmondja, hogy tavaly létrehozták a közterület-felügyelő csapatot, 
amikor azt az előterjesztést elfogadták és a képviselő-testület egyetértett azzal, hogy 
hozzák létre, már akkor jelezte, hogy ez a kezdete valaminek és a következő lépcső, - 
amit nagyon szeretne – hogy a mezőőri szolgálatot is be tudják indítani. A költségvetést 
nem túl régen tárgyalták, és ez a tevékenység működési költség, és annak ellenére, 
hogy a magyar állam bizonyos résszel hozzájárul a mezőőri szolgálat működtetéséhez, 
még akkor is azt kell mondania, hogy sajnos ebben az esztendőben, vagy a mai napig a 
működési oldalról a maga részéről nem látja azt a fedezetet, amivel be tudnák indítani 
ezt a szolgálatot. Sajnos akkor sem, ha tényleg nagyon fontos lenne, amit ő is annak 
tart. Több mint 5000 hektár a közigazgatási területük, és egészen biztos benne, hogy 
előfordulnak olyan típusú lopások, - legyen az falopás, vagy egyéb lopások, - amiről 
sajnos a rendőrség sem szerez tudomást, és a lakók sem. Ez elhatározott szándék 
továbbra is, és ha látnak lehetőséget arra, hogy a pénzügyi fedezetét megteremtsék, 
akkor a mezőőri szolgálatot meg fogják valósítani. 
 
Ezek után szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
48/2017.(III.23.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy:  Mezőőri szolgálat létrehozásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtár-
gyalta a ”Mezőőri szolgálat létrehozásáról” szóló előterjesztést, 
és a következő határozatot hozta: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulása keretében működő önkormányzati 
rendészeti szerv mezőőri feladatokat ellátó egységgel 
történő kibővítését jelenleg nem támogatja. 

2. A Képviselő–testület úgy határoz, hogy költségvetési 
helyzetétől függően, egy későbbi időpontban ismételten 
megvizsgálja a mezőőri szolgálat beindításának 
lehetőségét. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2017. év utolsó testületi ülése 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: osztályok 

 
 

9./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
Előadó: jegyző 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 54./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy a hivatal nevében is benne van, hogy közös 
önkormányzati hivatal, amely Edelényt, Abodot és Szakácsit foglalja magában. Ennek a 
három településnek az ügyes-bajos dolgait látja el a hivatal. Abod és Edelény teljesen 
rendjén van, és rendben működik. Szakácsi az, ami hihetetlen mértékű olyan plusz 
feladatot ró a hivatal dolgozóira; jegyző úrra, aljegyző úrra, pénzügyi osztályvezető 
asszonyra és több munkatársra, ami gyakorlatilag teljesen fölösleges, el kell végezni 
azért, mert sajnos a település vezetése, képviselő-testülete képtelen normális munkát 
végezni azon a településen. Ehhez egy apró adalékot szeretne megosztani, - néhány 
héttel ezelőtt gyakorlatilag szétverték a Szakácsi hivatal épületét, vértócsák voltak 
találhatóak egy rendezvény után, amit ott tartottak, tehát döbbenet, ami ott van. Ezt a 
feladatot nem szerették volna vállalni, sajnos a BAZ. Megyei Kormányhivatal ruházta 
rájuk, cipelniük kell. Köszöni jegyző, aljegyző úrnak, osztályvezető asszonynak és a 
hivatal minden munkatársának az elvégzett munkát. 
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Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
49/2017.(III.23.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Beszámoló az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
tevékenységéről 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és azt a 
határozat mellékleteként   e l f o g a d j a. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

                      Értesül: osztályok 
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Melléklet a 49/2017.(III.23.) határozathoz  
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TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
 
 
 
 
 
 

2017. március 23. 
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A Hivatal szervezet 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 81.§ (3) bekezdés f) pontja és Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott 2017. évi Munkatervében 
foglaltak szerint került sor az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló 
beszámoló összeállítására és Képviselő-testület elé terjesztésére.  

Az előterjesztésben a 2016-os év munkájáról adok számot, melynek során az adatok 
összehasonlíthatósága érdekében több esetben évekre visszamenőleg kerültek 
feltüntetésre az adatok. 

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

A közös önkormányzati hivatal fenntartásáról szóló megállapodás felülvizsgálatára 
legközelebb 2019. október-december közötti időszakban lesz lehetőség, a jelenleg 
hatályos jogszabályok alapján. 

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

A KÖH belső szervezeti egységei az alábbiak: 
a) Polgármesteri Kabinet 
b) Jegyzői Titkárság 
c) Igazgatási és Szociális Osztály  
d) Pénzügyi Osztály  
e) Kistérségi Osztály 
 

Az alábbi táblázat tartalmazza 2014-2016. év közötti időszakban az ügyiratok 
számának alakulást főszám/alszám bontásban. 

 
AZ ÜGYIRATFORGALOM ALAKULÁSA 

 

Időszak Főszám Alszám Gyűjtő Összesen 

2014 11665 31205 0 42870 

2015 11413 23938 0 35351 

2016 11510 22922 0 34432 
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Iktatott ügyiratok száma 

Év 
Sorszámra  

(db) 
Alszámra  

(db) 

Önkormányzati 
hatósági ügyekben 

hozott döntések száma 
(db) 

Államigazgatási 
hatósági ügyekben 

hozott döntések 
száma (db) 

2014 11665 31205 3259 10144 

2015 11413 23938 3891 6214 

2016 11510 22922 3683 4643 
 

I. Beszámoló a Polgármesteri Kabinet munkájáról 
 

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

Kommunikáció 

A polgármesteri kabinet folyamatosan biztosította a közérdekű és a város életével 
kapcsolatos információk áramoltatását egyrészt honlapunk (www.edeleny.hu), másrészt 
a különböző sajtótermékeknek eljuttatott híranyagok révén. Az utóbbiak részéről 
jelentkezett igények szerint információhátteret nyújtott, vagy a sajtóanyagot 
összeállította. 
Gondoskodott arról, hogy a közszolgáltatók és egyéb szervezetek felhívásai, tájékoztatói 
különböző csatornákon keresztül eljussanak a lakossághoz. 
A lakosságtól, különböző szervektől érkezett megkeresésekre megadta a szükséges 
felvilágosítást, illetve gondoskodott arról, hogy a kérés megválaszolás vagy elintézés 
végett az illetékeshez kerüljön. 
A lakossági észrevételeket közvetítette a polgármester részére, és elősegítette a 
személyes találkozások, megbeszélések létrejöttét. 
A kommunikáció és a kapcsolattartás új felületeként működik tavaly ősz óta az 
önkormányzat profilja, amely jelentős számú követővel rendelkezik, s a statisztika 
szerint általában több száz, nem egy esetben 1000-2000 fölötti felhasználót ér el az ott 
közzétett információkkal. 

Városmarketing 

A polgármesteri kabinet a sajtónyilvánosság számára biztosított híranyagokkal arra 
törekedett, hogy pozitív megítélés alakuljon ki városunkról, illetve adott esetekben 
tényszerű információk segítsék a tiszta kép kialakítását. 
Tevékenyen vett részt a városban megvalósult projektekről, beruházásokról, a 
pályázatok formájában is megnyilvánuló fejlesztési elképzelésekről, illetve az itt tartott 
rendezvényekről szóló tájékoztatások összeállításában, elkészítésében, a 
nyilvánossághoz történő eljuttatásukban. 

Tanácsadás 

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

 

http://www.edeleny.hu/
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Nemzetközi kapcsolatok 

A polgármesteri kabinet sikerrel koordinálta a kapcsolatokat a partnertelepülésekkel. A 
találkozások a felek kölcsönös megelégedésére zajlottak le, számos új területre tudtuk 
együttműködésünket kiterjeszteni. 
Miután a lengyelországi Siewierz által 2015-ben benyújtott Erasmus+ pályázat 
eredménytelen lett, tavaly önkormányzatunk pályázott a kiírásra. Bár a benyújtott anyag 
formailag és tartalmilag is megfelelt az elvárásoknak, támogatást nem kaptunk az 
Európai Bizottságtól, ami a meglehetősen szűkre szabott pénzkeretnek tudható be, 
illetve az is látható volt, hogy a sérült vagy társadalmilag problémás gyermekekkel 
foglalkozó projekteket részesítették előnyben. 
Februárban újabb pályázatot nyújtottunk be, amelynek sikeressége esetén egy év 
leforgása alatt 175 Siewierz-i embert, elsősorban gyermekeket és fiatalokat kívánunk 
fogadni városunkban az Európai Unióról való közös gondolkodás jegyében. Az elbírálás 
még nem történt meg. 
Egy képviselő-testületi ülésen történt felvetés alapján megpróbáltuk újjáéleszteni a 
kapcsolatot a svájci Worbbal. A nyár folyamán Turóczi Bertalan, a Borsodi Általános 
Iskola igazgatója járt ott személyesen, de újabb megkeresésünkre sem érkezett válasz. 
Ez a kapcsolat meghatározóan az iskolák közötti együttműködésre épült, az pedig már 
sok évvel ezelőtt megszűnt. 
Tavaly kezdődött meg a partnerség előkészítése a szlovákiai Svidnik várossal. Ennek 
keretében járt már ott önkormányzatunk küldöttsége Molnár Oszkár polgármester 
vezetésével, mi pedig az idei március 15-i ünnepségünkre hívtuk meg a Jan Holodnák 
polgármester vezette négyfős delegációt. 
Nem csupán önkormányzatunkat érinti az a megkeresés, amely a lengyelországi 
Zdunska Wola járás részéről érkezett azzal a szándékkal, hogy együttműködés jöjjön 
létre az Edelényi kistérséggel. A szervezet elnökeként városunk polgármestere tett 
látogatást ott, a „Világ folklórja” elnevezésű nyári néptánc-fesztiválra pedig a Császta 
néptáncegyüttes kapott meghívást egyedüli magyar fellépőként. 
 
 

II. Beszámoló a Jegyzői Titkárság munkájáról 

Képviselő-testület és bizottságok működéséhez kapcsolódó feladatok 
ellátása munka 

A Hivatali apparátus végzi a Képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítését, a 
napirendekhez tartozó írásos anyagok elkészítését, és a hozott döntések (határozatok, 
rendeletek) végrehajtását. Az alábbi táblázat összehasonlító adatokat tartalmaz a 2014-
2016. időszakra a testületi ülésekre vonatkozóan. 

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

 

Testületi 
ülések 
száma 

előterjesztések 
száma 

határozatok 
száma 

rendeletek 
száma 

2014 19 177 168 19 

2015 25 188 180 19 

2016 19 215 182 27 

Összesen: 63 580 530 65 

 

A Humánpolitikai Bizottság 2016. évben 17 alkalommal ülésezett és 50 határozatot 
hozott. 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2016. évben 3 alkalommal ülésezett és 3 
határozatot hozott. 

A két bizottság 2016. évben 17 alkalommal tartott együttes ülést. A feltüntetett 
Bizottsági ülések száma az együttes ülések számát nem tartalmazta. 

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA 

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

Az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 016. 
évben 3 rendes, 8 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen összesen 50 db 
határozatot hozott.  

Az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 
évben 4 rendes, 15 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen összesen 149 
db határozatot hozott.  

Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 
évben 2 rendes, 12 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen összesen 26 
db határozatot hozott.  

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

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

1. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, 
2. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 
3. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, 
4. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
5. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 
6. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 
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MŰVELŐDÉS 

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

OKTATÁS 

Titkárság oktatási feladata az önkormányzat köznevelési intézményeinek fenntartói 
irányítása, ellenőrzése. Előkészíti az ezzel kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket. 
Közreműködik az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények intézményvezetői 
álláshelyekre kiírt pályázati eljárások lebonyolításában. Együttműködik a pedagógiai 
szakmai szolgáltatást nyújtó szervezettel, a köznevelési intézmények számára nyújtott 
szakmai szolgáltatást figyelemi kíséri a szolgáltatások szervezése érdekében. Részt vesz 
az önkormányzat által fenntartott és működtetett köznevelési intézmények 
gazdálkodásával kapcsolatos döntések előkészítésében. A köznevelési tevékenységgel 
összefüggően koordinálja, irányítja, ellenőrzi az önkormányzati fenntartású intézmények 
szakmai feladatellátását. Figyelemmel kíséri az önkormányzat által meghatározott 
oktatáspolitikai, művelődési ifjúsági és sportpolitikai célkitűzések érvényesülését. 
Feladatellátása során folyamatosan figyelemmel kíséri és alkalmazza a hatályos 
jogszabályokat, minőségbiztosítási eljárásokat, betartja az adatvédelmi és titoktartási 
szabályokat, egyéb utasításokat, rendelkezéseket. 

IFJÚSÁGI, SPORT ÉS TÁRSADALMI FELADATOK 

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

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 

A települési önkormányzatok 2013. július 1-jét követően a hazai és európai uniós 
társfinanszírozású pályázatokon csak abban az esetben vehetnek részt, ha rendelkeznek 
hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. A helyi esélyegyenlőségi programot csak 
olyan személy készítheti el, aki a központilag szervezett a képzésen részt vett. A Jegyzői 
Titkárságon dolgozó 1 fő köztisztviselő vett részt a térítésmentes képzésen. 2013. év 
során Edelény, Abod és Szakácsi települések helyi esélyegyenlőségi programja elkészült. 
Az esélyegyenlőségi tervek felülvizsgálatára 2015. évben sor került mindhárom 
településen. 

KÖZFOGLALKOZTATÁS 

A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat a Borsodi közszolgáltató Nonprofit Kft. 
látja el.  
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POLGÁRI VÉDELEM, KÖZBIZTONSÁGI REFERENS  

2016. évben tovább folytatódott a munka Edelény Város polgári védelmi egységeivel 
(Parancsnokság, Infokommunikációs, Lakosságvédelmi, Egészségügyi, Logisztikai, 
Műszaki egységek) A korábban megalakult egységek létszáma a műszaki egység 
kivételével teljes, adatkarbantartásuk, pontosításuk megtörtént. A tavalyi évben 35 
személy részére került kiküldésre adatszolgáltatási kötelezettség felhívás postai úton. A 
levélben megkeresett emberek többsége együttműködő volt, őket beosztó határozattal a 
műszaki egység feltöltésére beosztottuk megküldött adataik alapján. Sajnos elmondható 
azonban, hogy nem minden ember veszi komolyan a részére kiküldött hivatalos 
megkeresést. Több esetben fordult elő, hogy egyáltalán nem reagáltak a részükre 
kiküldött levélre, amely a munkát hátrányosan befolyásolja. Ezért 2016-ban nem sikerült 
a műszaki egység teljes feltöltése melynek létszáma 195 fő. Az egység jelenlegi létszáma 
191 fő tehát 4 főre van még szükség a teljes feltöltéshez. Veszély elhárítási tervünkben 
minden év március 31-ig szükséges az esetleges változások átvezetése, melyre az elmúlt 
esztendőben is szükség volt, a módosulások bejegyzése megtörtént. 2016. februárjában 1 
alkalommal került elrendelésre helyi vízkár elhárítás a Bódva magas vízállása miatt. A 
Móricz Zsigmond út végénél található malomárokból volt szükség az összegyűlt víz 
átemelésére a Bódvába, a Móricz Zsigmond úti házak pincéinek védelme illetve 
vagyonmegóvása miatt. Az zajló munkálatok ideje alatt a Katasztrófavédelem 
munkatársaival vettünk részt helyszíni ellenőrzéseken, bejárásokon a malomároknál és a 
Bódva úton is. 

INFORMATIKAI FELADATOK  

Az informatikai feladatok körébe tartozik az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
számítástechnikai rendszereinek szabályszerű és biztonságos működésének biztosítása, 
az informatikai eszközök üzemeltetése és fejlesztése. 
A Közös Hivatalban 1 fő látja el az informatikai feladatok teljes körét. 
Az informatikus folyamatosan segítséget nyújt a Hivatal szervezeti egységeinél a 
különböző jogszabályok által bevezetésre került központi és helyi rendszerek 
használatában, frissítésében és az esetlegesen felmerült hibák elhárításában. 
 
Főbb feladatok: 

- a számítástechnikai eszközök folyamatos működésének biztosítása, meghibásodás 
esetén a sürgős hibaelhárításról való gondoskodás. 

- biztosítani a Hivatalban működő szoftverek jogtisztaságát és naprakészségét. 
- az informatikai hálózat karbantartása és fejlesztése. 
- a Hivatal információs csatornáinak (internet, e-mail, telefon) a működtetése. 
- végrehajtja a napi és időszaki adatmentési és archiválási feladatokat, 

meghibásodás esetén elvégzi a helyreállítást. 
- a számítógépes rendszer adattárolóin található adatok informatikai védelmének 

(tűzfal, vírusvédelem) biztosítása. 
- adatvédelmi feladatok ellátásában való közreműködés. 
- a képviselő testületi üléseken a szavazatszámláló rendszer üzemeltetése. 
- a választással kapcsolatos informatikai feladatok ellátása. 
- a város honlapjának a szerkesztése és működtetése. 
- a kártyás beléptető rendszer üzemeltetése. 
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2016-ban elvégzett fontosabb fejlesztési feladatok: 
- Az elavult számítógép park felújítása során 8 db felújított és 2 db új számítógépet 

(1 db asztali és 1 db laptop) illetve 2 db új lézernyomtatót szereztünk be. A 
munkaállomások Windows 7 operációs rendszerrel lettek telepítve. A 
pályázatokhoz szükséges tervek nyomtatásához beszerzésre került 1 db 
nagyformátumú (A0-s) nyomtató (plotter). 

- Edelény város térinformatikai rendszeréhez megvásároltuk a belterület, külterület 
és zártkert állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisát. A digitális 
adatállományokkal aktualizáltuk illetve kiegészítettük az önkormányzat 
térinformatikai rendszerét. 
 

2016. július 1.-től Edelény, Abod és Szakácsi települések Képviselő-testületének 
határozata ellen kezdeményezett közigazgatási perekben, illetve az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzője birtokvédelmi ügyben hozott határozatának 
megváltoztatása iránti perekben, a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton Perkapun 
keresztül lehet benyújtani. Megtervezésre került a kereset benyújtásához szükséges K01 
és P26 jelű űrlap, amelyek edeleny.hu honlapon megtalálhatók, ÁNYK programmal 
kitölthetők és ügyfél kapun keresztül  beküldhetők. 

EGYÉB FELADATOK 

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

Alapvetően a Közös Hivatal felállításával a munka is megsokszorozódott.  

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

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

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

A Titkársági szervezethez tartozó munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak látják 
el a hivatali levelek helyi kézbesítését (1 fő munkaszerződéssel, és 2 fő 
közfoglalkoztatott), továbbá a Hivatal takarítási feladatit, és a gépkocsivezetést. 
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JEGYZŐ TITKÁRSÁGON BELÜL MŰKÖDŐ VÁROSFEJLESZTÉSI CSOPORT MUNKÁJA 
 
I. Városfejlesztési munkák 
A 2013-2015 közötti időszakot jellemző nagyszámú és a város életére jelentős hatással 
bíró infrastrukturális beruházás megvalósulását követően a 2016-os év az előkészítési 
feladatok jegyében telt. Az operatív programok keretében megjelent pályázati felhívások 
ismeretében jelentős stratégiai tervezés indult meg, amelynek eredményeként 
benyújtásra került: 

- 7 db Terület- és településfejlesztési Operatív Programba 

- 2 db Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programba 

- 3 db Vidékfejlesztési Programba 

- 2 db VIS MAIOR igénylés  

- egyéb Belügyminisztériumi és más Hazai forrásra vonatkozó támogatási 

kérelmek. 

Az előkészítési munkák keretében benyújtásra kerültek a fejlesztési elképzeléseket 
ismertető tanulmánytervek, szükségletfelmérések és egyéb megalapozó 
dokumentumok, egyeztetések történtek a közműszolgáltatókkal, szakmai egyeztetések 
valósultak meg a kompetens szakértők és érintett intézmények bevonásával.  

 
EURÓPAI UNIÓS FORRÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL ELŐKÉSZÍTETT TÁMOGATÁSI 

KÉRELMEK 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programba benyújtott Támogatási 
kérelmek 

Iparterület kialakítása Edelényben (TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011) 
Az iparterület tervezett helye Edelény Múcsony felőli külterületén a volt kollégium 
épületével szemben tervezett bekötőúttól a TRIXON Autóházig terjedően a 27. számú 
főközlekedési út, és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési terve szerint a 27. 
sz. főút Edelényt elkerülő tervezett szakasza közötti terület.  
1. Út és csapadékvíz-elvezetés: A tervezett út hossza 860 m, burkolt felülete 6 m,              

1,5 – 1,5 m szélességű padkával, földmedrű kétoldali nyílt csapadékvíz-elvezető árkok 
építésével.  

2. Ivóvíz és szennyvízhálózat: Az ivóvízhálózat 150-es KPE kör-gerincvezeték építésével 
fog megvalósulni, oldalági bekötések nélkül. A gerincvezetékre 6 db tűzcsap és 3 db 
tolózárakna kerül elhelyezésre. 

 A szennyvízhálózat gravitációs módon épül KG-PVC 200-as átmérőben, 50 m-ként 
tisztító aknák elhelyezésével, oldalági bekötések nélkül. 

3. Elektromos közép- és kisfeszültségű hálózat kiépítése: Az előzetesen becsült 26 db 
ingatlanszámmal kalkulált, ingatlanonként 3 x 63 A teljesítmény lekötéssel kerülnek 
kiépítésre az elektromos vezetékek. 

4. Közvilágítási hálózat kiépítése: A közvilágítási hálózat az út teljes nyomvonalában 
kiépítésre kerül, 25 db 9 m fénypontmagasságú beton lámpaoszlop és 70W-os 
lámpatestek elhelyezésével.  

5. Gázhálózat kiépítése: A gáz gerincvezeték PE80/G 90-es átmérőjű 800 m hosszú 
elosztóvezeték és 1 db leágazó vezetéképítéssel valósul meg. 

 
 



 

 104 

6. Kommunikációs gerincvezeték: Föld gerincvezeték kerül kiépítésre 2 x 110-es 
kétcsöves alépítmény elhelyezésével és föld alatti szekrények kiépítésével. Az egyik 
ágban optikai kábel részére béléscsövezés történik (3db LPE 32-es csővezeték).  

7. Inkubátorház kialakítása: 
 A tervezett kétszintes épület teljes bruttó alapterülete 584,78 m2, amely helyet ad a 

tervek szerint az iparterület üzemeltetési feladatainak koordinálásához, illetve a 
betelepülő vállalkozások működését is segíti. Az épület működéséhez szükséges 
parkolóhely is kialakításra kerül. 

 A tervezett beruházás összköltsége bruttó 724 millió Ft. 
 
Vásárcsarnok építésé Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése 
érdekében (TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019) 
Az építmény tervezett kijelölt helye Edelény belvárosában a Borsod ABC és Malomszög 
utca között található, a Miklós Gyula útra történő kicsatlakozási lehetőséggel. 
A 675 nm alapterületű vásárcsarnokba a terveink és a pályázati felhívásnak megfelelően 
a helyi és környékbeli vállalkozók és helyi termelők, illetve őstermelők árulják 
termékeiket. Ezen kívül két raktár és egy hűtőház is kialakításra kerül az áruk 
raktározására, továbbá gombavizsgáló, illetve üzemeltetői iroda. A Vásárcsarnok 
területén nyilvános illemhely is üzemel majd, amelyben akadálymentesített mosdó és 
WC is megtalálható lesz. Az OTÉK 99.§ 3. bekezdése szerint az épület megközelítése és 
akadálymentes használata biztosított lesz. 
A létesítmény kijelölt területén belül a szükséges számú megépül, melyek 
megközelítéséhez térkő burkolatú belső úthálózatot alakítunk ki. A belső úthálózat követi 
a parkolók és az épület nyomvonalát és biztosítja a rakodó terület megközelíthetőségét  
A Vásárcsarnok körül gyalogos forgalom biztosítására térkővel kialakított járda épül, 
bejáratnál kerékpár tárolóval. 
A tervezett beruházás összköltsége bruttó 294 millió Ft. 
 
Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért  
(TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016) 
A projekt megvalósítására kijelölt akcióterület a belvárosban található Rekreációs övezeti 
akcióterület 
- Sportház építése  

 A Sporttelep továbbfejlesztése során megépítésre kerül egy kb. 500 m2-es sportház, 
amelyben megvalósulnak sportolási (ricochet pálya, kondicionáló terem) és rekreációs 
(fitness terem) tevékenységek. Az épületben helyet kapnak még öltözők, szertárak, 
büfé és egyéb kiszolgáló helyiségek a Városi Sportközpont zavartalan működése és 
működtetése érdekében. Az épület villamos energia igényét napelemes rendszer 
biztosítja.  

- Sporttelep egyéb fejlesztések 

 A sporttelepen kialakításra kerül még játszótér a gyermekek számára ütéscsillapító 
műanyag burkolattal és fa játszóelemekkel, továbbá gyalogos útrendszer épül a 
sporttelep bejáratától. A környezettudatosság jegyében fásítás és cserjetelepítés is 
tervezett, illetve köztéri bútorok, kerékpártárolók kihelyezése. A sporttelep bejáratánál 
az ingatlanon belül parkolóhelyek kerülnek kialakításra. 
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- Főtérfejlesztés 

 A projektben tervezett a zöldfelület és a burkolt felület arányának kiegyensúlyozása. A 
tér közepén található emlékmű talapzatát felhasználva vízarchitektúra kerül kiépítésre. 
Körülötte árnyékoló fák telepítése szükséges közterületi bútorokkal. A fő út felőli 
oldalon a domborzati adottságokhoz igazodó ülőtámfalak kerülnek kiépítésre. Az épület 
előtti teraszra felfuttatott növényzettel zöldfal jön létre, amely a tér hangulatát emeli 
és az épület tömegét tompítja. A buszpályaudvar felőli bekötő út felújításra kerül, 
mellyel egyidejűleg az épület felőli végén 9 db parkolóhely kerül kialakításra. 

- Malom árok déli részén tanösvény kialakítása 

 A Malomszög és Jázmin utca találkozásától kezdődő és a Bódva folyóig tartó Malom 
árok alkalmas egy tanösvény kialakítására. Szükséges munkálatok: a malomárok 
kitisztítása mederképzéssel és tereprendezéssel, az ökológiai folyosó és ökoszisztéma 
helyreállítása, valamint köztéri bútorok kihelyezése. A lakótelkek felől többszintes, part 
menti növényzet kialakítása tervezett. A tanösvény bejáratánál játszótér is létesül 
mozgásfejlesztő és egyensúlyozó eszközök elhelyezésével. 

 A tervezett beruházás összköltsége bruttó 440 millió Ft. 
 
Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése 
érdekében (TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022) 
A projekt megvalósítására kijelölt akcióterület a belvárosban található Rekreációs övezeti 
akcióterület. 
A kerékpárút fő irányai a TEKOMA Kft. betonelem gyártól indulva a Szentpéteri, Antal 
Gy., Dankó P., Borsodi, Miklós Gy., Finkei és Árpád utak mentén találhatóak. A 
kerékpárút párhuzamosan halad az állami tulajdonú utak mellett és részben érinti azok 
területét is.  
A kerékpár út műszaki kialakítására többféle megoldás került alkalmazásra, figyelembe 
véve a területi és műszaki adottságokat. Megvalósul a főúttól elválasztott 2x1 sávos, a 
főút mellett két oldalon épített „koppenhágai” típusú megemelt kerékpársáv és a 
tervezési szabványokat figyelembe véve felfestett kerékpár sáv, kerékpár nyom 
(piktogram). 
A tervezett beruházás összköltsége bruttó 450 millió Ft. 
 
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai 
korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071) 
A beruházás tervezett helyszíne a Mátyás Óvoda és Bölcsőde egresi feladatellátási helye. 
Az épület homlokzati hőszigetelését, a külső nyílászárók energiatakarékos hőszigetelt 
üvegezésű nyílászárókra történő cseréjét, a zárófödém hőszigetelését, a fűtési rendszer 
korszerűsítése érdekében a gázkazán kondenzációs kazánra történő cseréjét, a 
melegvízellátás korszerűsítésére kazánról vezérelt melegvíztárolót,a melegvíz előállítás 
rásegítésére napkollektorok felszerelését, a radiátorokhoz termosztatikus 
radiátorszelepek beépítését, a villamos fogyasztók energiatakarékos üzeműre történő 
cseréjét, a villamos energia fogyasztás költségeinek a csökkentésére napelemek 
felszerelését tervezzük. Sor kerül az épület projektarányos akadálymentesítésére. 
A tervezett beruházás összköltsége bruttó 81 millió Ft. 
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Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja 
Edelényben (TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004) 
A beruházás tervezett helyszínei a városunkban található szegregátumok területe.  
-  Bányászklub felújítása 

 Az épület hasznos alapterülete 608 m2. A közösségi együttléteket szükség esetén 
mobil válaszfalakkal osztható színházterem és hangszigetelt hangverseny oktatóterem 
(gyakorlóterem) és kiegészítő helyiségei szolgálnak. Az emeleti kiállító terem, illetve a 
pincében elhelyezett műhely alkalmas kreatív készségfejlesztő foglalkozások és 
megtartására, alkotások bemutatására. 

 A földszinten mobil válaszfallal elválasztható oktató termek (3 db) és IKT terem létesül. 
Az épület tervezett alaprajzi elrendezése többfunkciós működtetést tesz lehetővé. 

 A tevékenységekhez természetesen betervezésre került nemenként elkülönített öltöző, 
mosdó és szociális egységek valamint teakonyha és takarítószertár is. Az épület 
minden fogyatékossági csoportra vonatkozóan teljes akadálymentesített lesz. Az 
energiahatékonyság jegyében megoldjuk az épület külső hőszigetelését, energia 
hatékony nyílászárók beépítését. Az épület energiaellátásában alternatív és megújuló 
energiaforrásokat alkalmazunk, egyrészről vegyes tüzelésű biomassza kazánt, 
másrészről a tetőre szerelt napkollektort és napelemet.  

- Lakófunkció erősítése 

 Az akcióterületen található önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakások 
felújítására kerül sor. A tervek szerint 10 darab lakás felújítására/átalakítására kerül 
sor.  

- Szociális szolgáltató iroda kialakítása 

 A tevékenység keretében az önkormányzat fenntartásában működő Edelényi Szociális 
Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja által végzett szociális- és 
gyermekjóléti alapfeladatok ellátásába kerülne bekapcsolásra az iroda az Egresi 
városrészben ügyfélszolgálati helyiségként, tanácsadási feladatok kiszolgálásával 
egybekötve. Kb. 60 m2-es minimális épületméret az, mely alkalmas lehet a tervezett 
helyiségek ellátására felújítással, szükség szerinti bővítéssel. 

- Közfoglalkoztatási iroda kialakítása 

 A projekt keretében kialakításra tervezünk egy, a közfoglalkoztatottak számára nyitva 
álló helyiséget az Egresen, amely központjaként szolgálna az akcióterületen élő 
közfoglalkoztatásba bevont lakók foglalkoztatás szervezésének. Az ingatlan a 
mindennapi munkavégzéshez szükséges eszközök tárolását, és raktározási feladatokat 
is szolgálna.  

- Közösségi kert kialakítása 

 A projekt keretében kialakításra tervezünk egy 1 ha területű közösségi kert 
létrehozását. Edelény Egres városrészén a szegregátum szomszédságában belterületi 
közút csatlakozásának biztosításával az Önkormányzat tulajdonában lévő 678/69 hrsz-
ú közterület művelésre előkészített és elkerített részén. 

 A területen a mindennapi megélhetéshez szükséges alapvető élelmiszerek (burgonya, 
hagyma, bab, kukorica, sárgarépa, petrezselyem, káposzta, karalábé, uborka stb.), 
valamint a szegregátum közterületeinek szépítésére felhasználandó dísznövények 
termesztésére kerülne sor. 

 A terület művelésében önkéntes alapon csatlakozhatnak majd a családok, minden 
érintett részére biztosított lesz a csatlakozás lehetősége. Amennyiben a program 
sikeres lesz, a közösségi kert területe akár 4 ha-ig bővíthető lesz. 
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 A termeléshez felhasználható gépek az önkormányzat, illetve a tulajdonában álló 
nonprofit kft-n keresztül rendelkezésre állnak (traktor, tárgya, borona, eke), 
ugyanakkor a termeléshez szükséges alapvető eszközök (kézi szerszámok, egyéb 
eszközök) beszerzése a projekt keretében történne.  

- Sportpálya kialakítása 

 Az egresi városrészben jelenleg kizárólag egy elhagyatott füves terület áll az itt élők 
rendelkezésére, amely semmiféle kikapcsolódási lehetőséget nem biztosít számukra és 
a főút közelsége miatt balesetveszélyes is. A projekt keretében kialakításra tervezünk 
egy aszfalt borítású 20*40 méteres labdarúgó pályát, ami alkalmas lesz kézi-, illetve 
kosárlabdázásra is. 

- Játszótér és Streetwork out park kialakítása 

 Edelény egészére jellemző, hogy kevés kulturált szórakozást nyújtó intézmény 
található a településen. A tervek szerint egy homok borítású, 90 m2-es terület kerül 
kialakításra az Egresen található központi füves területen, illetve a kondicionáló park 
mellé egy játszótér kialakítását is tervezzük, ahol a kisebbeknek lehetőségük lesz 
hintázni, mászókázni, csúszdázni és homokozni. A fém elemek elhelyezésére homokos 
területen kerül sor. 

 A fejlesztések mellett a zöldterület képzésre is figyelemmel vagyunk, ennek érdekében 
pihenőpadokat és hulladékgyűjtő edényezett helyezünk ki. A tereprendezést követően 
virágosítás, fásítás is történik a komfortérzet javítása érdekében. 

- Illegális hulladéklerakó felszámolása 

 A projekt keretében a háztartási hulladék szabályozott és elszállításra alkalmas 
lerakása érdekében az egresi és belvárosi szegregátumban összesen 5 db 4m3 
űrtartalmú gyűjtőkonténer elhelyezése tervezett egyenként egy 15 m2 (3*5 m) beton 
térburkolat készülne, a lerakott hulladék szétszórás elleni védelmét agy acél 
oszlopokon beton térhálóval körbezárt, fedett tároló felépítmény biztosítaná. 

- Parkosítás és utcabútorok kihelyezése 

 Nagy problémát jelent, hogy az Egresi városrészén találhatóak olyan közösségi 
területek, amelyek tájsebet képeznek városunkban a sok illegálisan lerakott szeméttel, 
az elhanyagolt füves területeikkel. Ezen területeken tervezzük a zöldterületek 
növelését fásítással, cserjék és sövények telepítésével, virágok ültetésével, 
parkosítással. Emellett utcabútorok, virágládák, információs táblák kihelyezését is 
megvalósítanánk. 

- Térfigyelő kamerarendszer kialakítása 

 Az előzőekben ismertetett projektelemek indokolttá teszik az akcióterület térfigyelő 
kamerákkal történő felszerelését. Ezt indokolja továbbá a település közbiztonságának 
növelése, valamint a bűnmegelőzés erősítése is. A településrészre 25 kamerával 
rendelkező rendszer kerül tervezésre, valamint kedvező elbírálás esetén kivitelezésre. 

 A tervezett beruházás összköltsége bruttó 429 millió Ft. 

Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi 
felzárkóztatás elősegítésére (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006) 

A tervezett programok: 
A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek 

megteremtése céljából: közösségfejlesztést célzó programok; az érintett lakosság 
bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók; az akcióterület lakosságának 
társadalmi integrációját segítő programok; a tervezett fejlesztéseket elfogadtató 
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programok; mediációs és antidiszkriminációs programok. 
B) Folyamatos szociális munka megteremtése: pénzügyi, családszervezési és 

életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás; problémák 
feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos 
felülvizsgálata; szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő 
tevékenysége; szociális munkások szupervíziója. 

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére: munkaerő-piaci beilleszkedést segítő 
programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése (kivéve 
foglalkoztatási programok); foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az 
előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése érdekében; 
közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolításának 
költségei és a kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei, amennyiben a 
termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnek 
értékesítésre. 

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és 
oktatás fejlesztésére: családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, 
bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli 
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása; a gyerekek iskolai felzárkózását 
segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok. 

E) Törekvés az egészség fejlesztésére: egészségügyi programok (beleértve a 
prevenciós, mentálhigiénés programokat); hozzáférés biztosítása a preventív jellegű 
szolgáltatásokhoz. 

F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása: hatósági szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, 
tulajdonviszonyok tisztázása stb.); jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, 
önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban 
történő segítségnyújtás; közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs 
segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának 
segítése, koordináció, stb.). 

G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok: bűnmegelőzés és 
közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok; helyi 
bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a 
területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek). 

 A tervezett projekt összköltsége bruttó 150 millió Ft. 
 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP-6-7.4.1.1-16) Panzió fejlesztése 
A beruházás tervezett helyszíne az Edelény, István király útja 63. (70. hrsz.) alatti 
Panzió épülete. 
A korábban panzióként üzemelő épület energetikai korszerűsítésének megvalósítása, 
amelynek keretében az alábbi kivitelezési munkák elvégzésre kerül sor: 

 Az épület külső homlokzat felületeinek hőszigetelése, színező vakolása, az István 

király útja felőli homlokzaton belső oldali hőszigetelés és homlokzat festés. 

 Homlokzati nyílászárók hőszigetelt faanyagú nyílászárókra történő cseréje, a 

meglévő méterek betartásával 

 Padlásfödém hőszigetelése 
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 Épületgépészeti helyiség létrehozása egy 7 m2 alapterületű szoba terhére a 

tornácról történő bejárat biztosításával. 

 Fűtési hálózat korszerűsítése gázkazán cserével, padlófűtéssel, melynek 

vonzataként a meglévő padló rétegrend elbontásra kerül, talajon fekvő 

hőszigetelés és új rétegrend kerül kiépítésre 

 Villamos hálózat cseréje, energiatakarékos fogyasztók felszerelésével 

 4 db Solartechnika 205W típusú pilokristályos napelem elhelyezése tetőre, 

tartószerkezeti beavatkozás nélkül. 

A tervezett beruházás összköltsége bruttó 52,6 millió Ft. 

Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP-6-7.4.1.1-16) Művelődési központ 
fejlesztése 

A beruházás tervezett helyszíne az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű 
Muzeális Kiállítóhely által üzemeltetett 3780. Edelény, Borsodi út 9. szám alatti (16/1. 
hrsz.) Művelődési Központ.  
A fejlesztés az épület látszó vasbeton tartószerkezeteinek állagmegóvására továbbá a 
környezet tér parkosítására, használati és látvány térelemek elhelyezésére irányul a 
következők szerint: 

- A terasz járófelületi rétegrendjének elbontása, új vízszigetelés készítése, a 

csapadékvíz mellvédfal vonalában történő összegyűjtése és elvezetése 

- A kevésbé korrodált vasbeton gerendák és pillérek felületének tisztítása 

- Az erősen korrodált felületek esetében a meglazult betontakarás eltávolítása, 

tisztítás, a felszínre került acélbetétek korrózióvédelme, az elszakadt kengyelek 

kiváltása 

- A terasz födém alsó síkjának védővakolása, dryvit rendszerű hőszigetelése. 

- lépcsőelemek cseréje. 

- zöldfelületek parkosítására, látvány- és használati térelemek elhelyezése 

A tervezett beruházás összköltsége bruttó 52,6 millió Ft. 

Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) Külterületi utak 
fejlesztése Edelény-Császtán 

A beruházás tervezett helyszínei Edelény Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 
önkormányzati tulajdonú, helyileg Császta-hegyen található külterületi utak. 
A projekt keretében az önkormányzati tulajdonú 5360, 5458, helyrajzi számú és az 
5361/5 hrsz-ú már meglévő földutak alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása 
tervezett összesen 1256,82 m hosszúságban. A tervezett aszfaltburkolatok mellett 
süllyesztett szegélyek épülnek előregyártott elemekből. Tekintettel arra, hogy 
közvilágítás nincs kiépítve az érintett területen, a fényvisszaverő szegélykövek is 
beépítésre kerülnek, közlekedésbiztonsági fejlesztésként. A padkák a betonszegélyek 
mellett 20 cm vastag füvesített humuszterítéssel készülnek. 
Továbbá az 5509 hrsz-ú ingatlanon található földút stabilizálása is megvalósul 630 m 
hosszúságban. 
A tervezett beruházás összköltsége bruttó 126 millió Ft. 
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EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 
 

Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban 
(EFOP-1.4.2-16-2016-00012) 

A járási szintű projekt kidolgozása előkészítési szakaszában több alkalommal 
egyeztetéseket folytattunk a helyi szociális szolgáltató központ vezetőjével és 
szakembereivel, majd a járásban található további család-és gyermekjóléti 
központokkal. A végleges tevékenységlistába a következő projektelemek kerültek 
betervezésre:  
- Szociális térkép készítése   

- Ügyfélszolgálat kialakítása Edelény szegregátumában  

- Pszichológus foglalkoztatása a járásban 

- Több generációs közös csoportfoglalkozások 

- Adósságkezelési tanácsadás és tréning 

- Gyermeksegély Iroda létrehozása  

- Innovatív családi problémakezelés oktatási célú prevenciós kisfilmek készítésével 

- KALÁKA-mozgalom: mikroközösségi segítség a lakáshelyzet javítására   

- Krízisalap létrehozása  

- OPEN SPACE konferencia 

- Internetes hálózatépítés: belső, intranetes hálózat kiépítse. 

- Nyári napközis táborok és gyermektáborok megvalósítása  

- Családi nyaralások szervezése  

- Szakmaközi hálózati workshopok  

- Iskolai szakkörök  

- Magán vagy fejlesztőtanár általános iskolásoknak felzárkóztató nyílt órák tartásával.  

- Gazdasszonyképző tanfolyam hátrányos helyzetű nőknek 

- Ezermester műhely: háztartási eszközök, kisebb bútorok elkészítése hátrányos 

helyzetű férfiaknak 

- Szülői háztartásvezetési ismeretek: Gazdálkodási, pénzkezelési ismeret előadások, 

tanácsadások, családi gazdálkodás, életvezetési foglakozások 

- Családi és sportnapok 

- Bűnmegelőzési rendezvénysorozat  

- Börtönlátogatások 

- Szabadtéri hétvégi sportprogramok megvalósítása 

- Gyárlátogatások 

- Munkaerő-piaci felkészítő tréningek 

- Önkéntes csoportszerveződés a gyermekszegénység ellen 

- Szakmai műhelyprogram: egy komplex mikrotérségi együttműködést ölel fel. 

Hasonlóan működik a jelzőrendszerhez, de annál sokkal szabadabb keretek közötti 

együttműködést biztosít.  

- Tréningek, szupervízió  
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- Hálózatos együttműködést támogató programok megvalósítása a szakemberek 

számra  

- Szülői támogató csoport  létrehozása  

- Biztos kezdet motivációs foglalkozások szervezése 

A tervezett projekt összköltsége bruttó 500 millió Ft. 
 

Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az edelényi és 
borsodsziráki gyermekek kulturális és természeti értékek iránti 
fogékonyságának fejlesztéséért  
(EFOP-3.3.2-16-2016-00266) 

A Művelődési Központ szakmai irányítása mellett megvalósuló projektben a település 
óvodái, általános és középiskolái vesznek részt. 
 
Tervezett programokat a következő táblázatban foglaltuk össze:  

S. 
sz 

Intézmény 
neve 

2017 
I. félév 

2017 
II. félév 

2018 I. félév 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. 

Szent János 
Görögkat. 
Gimn.és 
SzKI 

K 
 

K 
T3 

K 
T3 

K 
Sz 

K 
T3 

- - - 
T1 
T2 
 

T1 
T2 
SZ 

T1 
T2 
 

- 
HSz 

 
HSz 

 

HS
z 

SZ 

HSz 
 

HSz 
 

2. 
Szent Miklós 
Görögkat. 
Ált. Iskola 

HSz 
 
 

HSz 
SZ 
 

HSz 
GySz 

 

HSz 
SSz 
KLSz 

HSz 
 
 

- 
O 
 
 

O 
2 
db 

T1 
SSz 
T3 

T1 
GySz 
T3 

T1 
Sz 
T3 

- 
K 
T2 
 

K 
T2 

GySz 

K 
T2 
SZ 

K 
SSz 
KLSz 

K 

3. 
Borsodi 
Általános 
Iskola 

- 
- 

T2 
 

T1 
T2 
 

T1 
T2 

KLSz 
T1 - - - 

HSz 
 

HSz 
2 db 

HSz 
 

HSz 
 

K 
T3 

K 
T3 

K 
T3 

K 
KLSz 

K 
 

4. 
Bartók Béla 
ÁMK 

- 
- 

T2 
T1 
T2 

T1 
T2 

T1 
 

- - - 
HSz 

 

T3 

HSz 
2 db 

T3 

HSz 
 

T3 

HSz 
 

 

K K K K K 

5. 
Mátyás 
Óvoda 

K K K K K - - - - - - - - Tó Tó Tó - 

6. 
Oltalom 
Óvoda 

- - - - - - - - Tó Tó Tó - K K K K K 

 
Jelmagyarázat 

- HSz: Helytörténeti havi szakkör 

- SSz: Sakk heti szakkör 

- T1: Témanap 1. 

- T2: Témanap 2. 

- T3: Témanap 3. 

- Tó: Témanap óvodás 

- K: Kulturális órák 

- O: Olvasótábor 

- Sz: Színházlátogatás 

- GySz: Gyermekszínház ea 

- KLSz: Kalász László szavalóverseny 

 
A tervezett beruházás összköltsége bruttó 14,5 millió Ft. 
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KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM 

 
Szennyvíz beruházás megvalósítása  

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

EGYÉB FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 

A Központi Főzőkonyha infrastrukturális fejlesztése 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerint pályázati lehetőség 
nyílt a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. 
Pályázatunk tervezett célja az Edelény, Borsodi út 36.sz. alatti 1193/4 hrsz-ú ingatlanon 
lévő konyha gyermekétkeztetés feltételeit javító felújításának, bővítésének 
megvalósítása. 
A konyha a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola épületéhez egy étkezőn 
keresztül kapcsolódik, de külön épületszárnyban található. 
Összterülete 828 nm, amelynek felújítása szükséges kapcsolódó eszközbeszerzéssel.  
A tervezett beruházás becsült költségvetése bruttó 38 millió Ft, a megvalósulás és 
műszaki átadás 2017 végére várható. 
 
Élhetőbb Edelényért - prevenciós bűnmegelőzési intézkedések megvalósítása  

A Belügyminisztérium nyílt pályázatot hirdetett „Bűnmegelőzési projektek 
megvalósítására” tárgyban, amelyhez kapcsolódóan az előkészítési munka és a pályázat 
benyújtása 2015-ben történt meg, a programok megvalósítására pedig 2016-ban került 
sor. A projekt bruttó 11 millió Ft támogatásban részesült. 
Megvalósult elemek: 

• időskorúak áldozattá válását megelőző programok szervezése és lebonyolítása; 
• településszépítés;  
• Kültéri kondicionáló park kialakítása  
• iskolai prevenciós programok működtetése 
• bűnmegelőzési táborok szervezése  
• gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos oktatási segédlet készítése  
• Alapfokú búvároktatáson való részvétel biztosítása  
• Komplex sportnap szervezése  
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GUL-15-D-2016-00012 „Emléktábla avatás az Edelényből elhurcolt 
hadifoglyok tiszteletére”: 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett „A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és 
kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan. Önkormányzatunk 300 000,- Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesült. 2016. április 28-án a Családsegítő Szolgálat 
épületén elhelyezett „málenkij robotra” elhurcolt edelényiek emléktáblájának avatása 
megtörtént.  
 
AMN-93/2016 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap:  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő 
környezetvédelmi kampányához csatlakozva szemléletformáláshoz kapcsolódó egyedi 
támogatási lehetőséget hirdetett. 65 millió forint vissza nem térítendő támogatással 
hozzá kívánt járulni a településeken szervezett Európai Mobilitási Hét, illetve 
Autómentes Nap megtartásához kapcsolódó tudás-élmény alapú programok, 
vetélkedők, versenyek szervezéséhez. 2016.09.16 – 2016.09.22-ig rendeztük meg 
Edelényben a Mobilitási Hetet, melyre Önkormányzatunk 350 000,- Ft támogatást nyert.  

 
ebr 306442 „Malom-árok helyreállítása, iszap és hordalék eltávolítása”:  

Edelény városban és a városon áthaladó Bódva-patak vízgyűjtő területén 2016. február 
18-án és azt megelőzően illetve követően jelentős mennyiségű csapadék hullott le. A 
Bódva-patak és az Edelény belterület 10/2 hrsz-on fekvő Malom árok találkozásánál, a 
Móricz Zsigmond út végénél vízkárelhárítás vált szükségessé. A káreseményt 2016. 
február 25-én az ebr42 rendszerben bejelentettük. A bejelentést követően 2016. 
március 10-én a területileg illetékes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és a 
Katasztrófavédelem munkatársai az előzetes helyszíni szemlét megtartották, és a 
jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a bejelentett esemény vis maiornak tekinthető. 
Önkormányzatunk vis maior pályázatát – a szükséges mellékletek csatolásával – a 2016. 
február 25-ei bejelentést követő 40 napon belül nyújthatta be (2016. április 05.). 
Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így a helyreállítások elkészültek. 
 
ebr 276489 „Edelény, Nagy-császta hegyen vis maior káresemény 
helyreállítás keretében út építés és csapadékvíz elvezetés kialakítás”:  

Edelény városán 2015. augusztus 18-án (kedden) jelentős erősségű vihar vonult át, 
melyhez felhőszakadás társult. A felhőszakadás következtében az edelényi Nagy-Császta 
szőlőhegyre - lakott külterület - jelentős mennyiségű eső zúdult, melynek következtében 
a szőlőhegyről lezúduló csapadék a közlekedés biztonságát veszélyeztető mértékben 
károsította a szőlőhegyre vezető önkormányzati tulajdonban lévő utakat, és 
vízelvezetőket. A felhőszakadás még augusztus 19-én is folytatódott. A káreseményt 
2015. augusztus 24-én az ebr42 rendszerben bejelentettük. A bejelentést követően 
2015. szeptember 9-én a területileg illetékes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal és a Katasztrófavédelem munkatársai az előzetes helyszíni szemlét 
megtartották, és a jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a bejelentett esemény vis 
maiornak tekinthető. 
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Önkormányzatunk vis maior pályázatát – a szükséges mellékletek csatolásával – a 2015. 
augusztus 24-ei bejelentést követő 40 napon belül nyújthatta be (2015. október 3.). 
Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így a helyreállítások elkészültek. 
 
Sportparkok kialakítása 

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programba került benyújtásra kültéri 
sportparkok (streetwork out pályák) kialakítására beruházási koncepció, amelynek 
köszönhetően a város 3 pontján alakítanánk ki sportolásra alkalmas területet. 
1. Városi Sporttelepen: a meglévő eszközpark továbbfejlesztésére kerülhetne sor.  
2. Borsodi városrészben a Béke út és Borsodi út kereszteződésében található, 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon alakítanánk ki egy további sportparkot. 
3. Mátyás király lakótelep mögötti zöld területen valósulhatna meg a harmadik 

beavatkozási terület a Mátyás király út – Lévay József út – Palóczy László út által 
határolt zöld területen. 

SPORTFEJLESZTÉSEK 

Városi Sporttelep bővítése 
Az elmúlt években folyamatosan új labdarúgó pályákkal és atlétikai sportolást lehetővé 
tevő elemekkel bővülő sporttelepen megvalósításra kerül a közvilágítás kiépítése. A 
munkálatok 2016 év végén megkezdődtek, melyek ez év tavaszán fejeződnek be. A 
területen 19 db közvilágítási lámpatest kerül kiépítésre földkábeles megtáplálásban. 
 
Uszodaépítés előrehaladása 
Képviselő testület 95/2014.(VII.22.) határozatával döntött a Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra - Fejlesztési Program Keretén belül a Nemzeti Sportközpont által 
megvalósítandó 25m x 15m-es uszoda, tanmedence és kiszolgáló létesítmény 
építésének támogatásáról és a szükséges önerő biztosításáról.  
Az uszoda megépítése érdekében a tervezési munka 2014 évben megkezdődött, melyet 
követően, új koncepció megjelenítése érdekében 2015 év tavaszán ismételten, új 
tervezők bevonásával átdolgozásra került. A tervezéshez elkészítésre került az érintett 
terület digitális térképe, a nyomvonalakra vonatkozó geodéziai bemérés és a 
talajmechanikai szakvélemény. Az építési engedély kiadásra került 2015.07.31-én. Ezt 
követően megindult az épület kivitelezőjének kiválasztása közbeszerzési eljárás 
keretében.  
A nyertes kivitelező az FK RASZTER-ÉP Kft. 2016. április 27-én megkezdte a kivitelezési 
munkát. A közműcsatlakozások kiépítése, biztosítása önkormányzati feladat. Az 
elektromos, gáz és ívó víz csatlakozási pontjai kiépítésre kerültek. Jelenleg a szennyvíz 
csatlakozási pontok, műtárgyak, átemelő építése van folyamatban. 
Az uszoda épület kivitelezésének befejezése és a próbaüzem megkezdése 2017 év 
tavaszán várható. 
Uszoda bekötőút és parkolók építése 
Megépítésre kerül az uszoda és a kapcsolódó általános iskola kiszolgálására szolgáló 
parkoló és bekötőút, térvilágítással, járdakapcsolatok biztosításával. A parkolóban 8 db 
közvilágítási lámpatest kerül elhelyezésre a 32 db gépkocsi parkoló és 1 db autóbusz 
parkoló megvilágítására. 
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2016-BAN ELŐKÉSZÍTETT NEM TÁMOGATOTT BERUHÁZÁSOK 

CSP-CSBM-16-25280 „Családbarát munkahely kialakítása Edelény Város 
Polgármesteri Hivatalában”:  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Lebonyolító) az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.), alapján nyílt pályázatot hirdetett Családbarát munkahelyek 
kialakításának és fejlesztésének támogatására. A pályázat célja olyan családbarát 
munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok 
támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, 
magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. Pályázatunk forráshiány 
miatt nem részesült támogatásban.  
 
Erasmus+: A 2014-2020 közötti időszak uniós oktatási, képzési, ifjúságügyi és 
sportprogramja. Az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport jelentős mértékben 
hozzájárulhat a társadalmi-gazdasági változások, valamint az Európa előtt ebben az 
évtizedben álló fő kihívások kezeléséhez és a növekedésre, munkahelyteremtésre, 
méltányosságra és társadalmi befogadásra irányuló európai szakpolitikai menetrendek 
megvalósításához. “From X generation to Z generation. Culture, tradition and 
education in the past-present-future." elnevezésű projectünk fő célkitűzése lett volna a 
szűkebb környezetünk, lakóhelyünk történelmének, hagyományainak, oktatási 
rendszerének felkutatása, tanulmányozása az itt lakó s tanuló iskolás gyerekek 
kutatómunkája által. Saját kultúránk, történelmünk megismerése mellett a két ország 
Lengyelország és Magyarország hagyományainak összehasonlítására is sor került volna, 
azonban projektünk nem részesült támogatásban. 

FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN LÉVŐ MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK 

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

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

a Borsodi Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince látogatóközpont 

kialakításával” című projekt.  

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

gyűjtőútjának korszerűsítése, szélesítése, felújítása az esélyegyenlőség jegyében 

című projekt. 

3. ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017 azonosító számú „Az edelényi Nefelejcs Óvoda 

fejlesztése” című projekt. 

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

Gimnázium és Szakképző Iskola korszerűsítése és bővítése” elnevezésű projekt.  

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

az edelényi Városi Oktatási Központban” című projekt. 

6. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0004 azonosító számú az „Intelligens Iskolák 
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kialakítása Edelény város fenntartásában, IKT fejlesztés a kompetenciaalapú 

oktatás elterjesztését és a területi különbségek mérséklését elősegítő egységes 

közoktatási informatikai alapinfrastruktúra javítása révén” című projekt. 

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

fejlesztése” című projekt. 

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

értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése” című projekt. 

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

intézmény komplex fejlesztése” című projekt. 

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

Gyermekjóléti Szolgálat építési rekonstrukciója” című projekt. 

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

telepítése Edelény településen” című projekt 

12. KEOP-4.10.0/F/14-2014-0140 azonosító számú „Épületenergetikai fejlesztés, 

megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Időskorúak Szociális 

Otthonában” című projekt 

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

telepítése Edelény településen” című projekt 

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

rekonstrukciója” című projekt 

EGYÉB, ÖNERŐBŐL MEGVALÓSÍTOTT BERUHÁZÁSOK 

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

- Császta ivóvízellátás tervezés előkészítő munkái, engedélyezési eljárás 
lebonyolításához az 5318 és 5360 helyrajzi számú ingatlanokat érintő 
telekalakítás rendezése  

- Mentőállomás pályázati forrásból történő korszerűsítéséhez kapcsolódóan az 
Önkormányzat által nyújtott kiegészítő pénzügyi fedezetből megvalósuló burkolat 
csere és villamos hálózat műszaki előkészítése, kivitelezői szerződések 
megkötése, műszaki ellenőrzése 

- Városi Uszoda létesítésével kapcsolatos telekalakítási eljárás lebonyolítása 
- Pályázatból megvalósult beruházások kivitelezése során garanciális körben 

felmerülő javítások fogadása, érvényesítése a kivitelezők felé, garanciális 
bejárások megszervezése, jegyzőkönyvezése 

- A Borsodi Közszolgáltató Kft által pályázati forrásból a Császtán megvalósított 
közösségi tér építési és használatbavételi engedélyezésének a lebonyolítása, 
kapcsolattartás a Kft-vel a megvalósítás során 

- A Borsodi Közszolgáltató Kft által pályázati forrásból megvalósításra tervezett 
damaki vágóhíd terveztetésében való közreműködés, kapcsolattartás, egyeztetés 
a tervezővel 

- A 2015-évben megvalósított Finkei Óvoda használatbavételi engedélyének 
beszerzésével kapcsolatos kérelmezői feladatok ellátása, közreműködés a 
szakhatósági engedélyek beszerzésében 
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- Az Antal György út 42 és 58. szám alatt szociális bérlakások kialakításához 
megvásárolt ingatlanok birtokbavételében való közreműködés, mérőóra átírások 
rendezése, az átalakítás terveztetése 

- Az Edelény, Borsodi út 30 és 32. szám alatti lakóházak birtokbavételi eljárásában 
való közreműködés, mérőóra átírások, a bontás előkészítése, kivitelezési 
szerződés elkészítése 

- Az Edelény Borsodi út 2. szám alatti Állateledel Bolt és Húsbolt értékesíthetősége 
érdekében a társasház alapító okirat módosítás előkészítése, földhivatali 
átvezetés rendezése 

 
II. Városüzemeltetési feladatok 
Fentieken túl a Jegyzői Titkárság műszaki vonatkozású feladatait képezi az 
önkormányzati intézményekkel kapcsolatos üzemeltetési és eseti karbantartási feladatok 
megoldása.  

• Települési hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati 
feladatok ellátásában való közreműködés (kapcsolattartás és egyeztetés a 
szolgáltatóval, az illegális hulladéklerakás megelőzésével kapcsolatos teendők) 

• Polgármesteri hatáskörbe utalt feladatellátás körében a házszám igénylések 
kezelése, házszám megállapításra vonatkozó határozatok kiadása. 

• Az Abodi Községi Önkormányzatot érintő műszaki feladatok ellátása (Községháza 
részleges felújításának beruházói részről történő feladatok ellátása az adósság 
konszolidációban részt nem vett önkormányzatok részére biztosított fejlesztési 
támogatás felhasználásával. 

• A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola és Szent Miklós Görögkatolikus 
Gimnázium és Szakiskola fejlesztésével kapcsolatban a tulajdonos képviseletében 
szükséges hozzájáruló nyilatkozatok kiadása, kapcsolattartás az intézménnyel a 
megvalósítás során) 

• A Miskolci Egyházmegyével az 1193/5 hrsz-ú ingatlanra kötött használati 
megállapodás módosítása, ennek vonzataként a szükséges változási vázrajz 
elkészíttetése, ingatlan-nyilvántartási átvezetése. 

• Önkormányzati vagyonra vonatkozó biztosítás megkötésében műszaki 
vonatkozású közreműködés 

• Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal részére megküldött közüzemi 
számlák ellenőrzése, igazolása 

• Önkormányzati tulajdonú épületekben felmerülő hibaelhárítási-karbantartási 
igények fogadása, intézkedés a javításokra 

• Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás által pályázati forrású 
fejlesztésekkel kapcsolatban a tag önkormányzatra háruló hozzájáruló 
nyilatkozatok kiadása, szükséges képviselő-testületi előterjesztések készítése. 

• Önkormányzati tulajdonú telkek megvásárlásával kapcsolatos műszaki és 
ingatlan-nyilvántartási feladatok ellátása 

• Ügyfélszolgálat keretében a lakossági megkeresések kezelése, egyeztetések 
• Önkormányzati tulajdonú ingatlanok elbontásával kapcsolatos megrendelői 

feladatok ellátása (bontás-terveztetés, kiviteli szerződések előkészítése, 
földhivatali nyilvántartási rendezés) 
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Ennek keretében a havi közüzemi fogyasztások mérőóra szerinti elszámolása érdekében 
leolvassuk a fogyasztásmérőket, a szolgáltatók felé ezeket időben közöljük. 
Közreműködünk az önkormányzati alapellátási feladatok teljesítése érdekében a 
képviselő testületi előterjesztések, rendelet alkotások előkészítésében, a bevont 
szolgáltatókkal történő szerződések megkötésében és azok szükségessé váló 
módosításában.  
 
III. Településfejlesztési és rendezési dokumentumok aktualizálása  
Településrendezési terv  

- A Miskolci Egyházmegye által pályázati forrásból megvalósításra tervezett fedett 
lovarda megvalósítása érdekében a Településrendezési Terv módosítás 
előkészítése, szerződéskötés a településtervezővel egyeztetés a vízügyi felügyeleti 
hatósággal, majd a végső 1193/5 hsrz ingatlant érintő telekalakítás előkészítő 
munkáinak elvégzése, a tervezővel való kapcsolattartás 

- Az iparterület fejlesztési pályázat megvalósításához a TRT áttekintése, a tervezett 
terület övezeti besorolásának a módosításához tervezői ajánlat és szerződés 
tervezet beszerzése 

 
 

III. Beszámoló a Pénzügyi Osztály munkájáról  
 

A közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztálya által ellátott feladatok az alábbi főbb 
csoportokba sorolhatóak. 

- Költségvetési, ehhez kapcsolódó állami támogatásigénylés, elszámolás, 
intézményfinanszírozás 

- Könyvvezetési, kötelezettségvállalási, pénzkezelési feladatok, analitikus 
nyilvántartások vezetése 

- Beszámolási és zárszámadási feladatok ellátása 
- Vagyongazdálkodási, adatszolgáltatási kötelezettségek 
- Adóztatási feladatok ellátása. 

 

Előző felsorolásból jól látható, hogy az osztály által ellátott feladatok nagyon sokrétűek. 
A feladatellátást nehezíti, hogy Edelény Önkormányzatán kívül Abod és Szakácsi 
községek, valamint hat nemzetiségi önkormányzat tervezési, beszámolási, gazdálkodási, 
adóztatási feladatait is el kell látnunk változatlan létszámmal. 
 
Az Önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok egyre inkább éltek és élnek a 
pályázati lehetőségekkel, egyre több és nagyobb létszámú közfoglalkoztatás 
lebonyolításával. Ezen feladatok jelentős többletfeladatot rónak az osztályra. A 
megnyugtató feladatellátás érdekében szükséges lenne az osztály létszámának bővítése, 
de anyagi lehetőségeink ennek gátat szabnak. 
 
Munkánkat nehezítették továbbá az utóbbi években átélt intézményi átszervezések, 
intézmény fenntartási jogok, vagyon átadások (KLIK, GYEMSZI, Járási Hivatal, 
Görögkatolikus Exarchátus, ÉRV Zrt. stb.). Az új államháztartási számvitel bevezetése 
megfelelő program, és technikai háttér, képzés és tájékoztatás nélkül, mely pontosan 
akkor került bevezetésre, amikor jelentős fejlesztések folytak Edelényben.  
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Előzőeken kívül főleg a nyugdíjazásból adódó nagymértékű fluktuációval is meg kellett 
birkóznunk. Az osztály pénzügyi-számvitel alkalmazottai szinte egy-két év alatt 
nyugdíjba vonultak, melyet elsősorban belső átszervezésekkel, továbbtanulások 
ösztönzésével oldottunk meg. 2017-2018-as években további két személy nyugdíjazása 
várható, melyekre igyekszünk már most felkészülni, az utódok betaníttatásáról 
gondoskodni. 
 
Általánosságban a pénzügyi osztály által ellátott feladatok Edelény Város 
Önkormányzatának, Abod Község Önkormányzatának, Szakácsi Község 
Önkormányzatának, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalának, valamint hat 
kisebbségi önkormányzat költségvetés-tervezési, előirányzat módosítási, könyvvezetési, 
pénzkezelési, beszámolási, zárszámadási, adóztatási és vagyongazdálkodási feladatait 
öleli fel. 
 
Felügyeli az intézményi költségvetések összeállítását, azok módosítását, gondoskodik az 
intézmények finanszírozásáról, átveszi és ellenőrzi azok beszámolóit, illetve továbbítja a 
Magyar Államkincstár felé. 
 
Az osztály munkája szorosan kapcsolódik mind a városfejlesztés, városüzemeltetés, 
mind pedig az igazgatási osztály által ellátottakéhoz. Kicsit, ha sarkosítani akarunk, 
elmondhatjuk, valamennyi feladatellátás előbb-utóbb kötelezettségvállalást, pénzügyi 
kiadást vagy bevételt jelent. 
 
Önkormányzatunk 2014. évtől az EPER Szakértői Integrált Pénzügyi Számviteli Rendszer 
program használatára tért át, az új államháztartási számvitel bevezetésével egyidejűleg. 
Az átállás nagyon keservesen zajlott, hiszen a „négyszeres˝ könyvvezetés mind az 
informatikai, mind a számviteli területen dolgozók részére nagy kihívást jelentett. 
Természetesen a gyakorlatban történő alkalmazás folyamatosan hozta elő a számviteli 
és informatikai háttér hibáit, hiányosságait, melyek a jogszabály, valamint a program 
folyamatos változtatását eredményezte. Az eltelt három év alatt folyamatosan 
csiszolódtak, finomítottak ezeken a feltételeken. Mára már gyakorlatilag majdnem 
tökéletesen működik, segítve ezzel munkavégzésünket. 
A központi adatszolgáltatás, beszámolók a Magyar Államkincstár által működtetett KGR 
rendszeren keresztül történik. A program használata továbbra is nehézkes, nem felel 
meg a kor igényeinek. Folyamatosan változtatják, egyre több ellenőrzési és szűrési 
pontot építenek ki benne, melynek során a gyakorlatban előforduló összes esetre nem 
mindig gondolnak. 
2014. évtől az addigi negyedéves adatszolgáltatási kötelezettség helyett bevezetésre 
került a havi jelentési kötelezettség. A folyamatos tesztelések, újabb ellenőrzési pontok 
beiktatása, az állandó változások azt eredményezik, hogy a Kincstár szinte még jóvá 
sem hagyta az előző hónap beszámolóját, már a következőt kell leadnunk.  
A folyamatos módosítások azt eredményezik, hogy a beszámoló űrlapjai egyre később 
kerülnek közzétételre, az önkormányzatoknak pedig egyre kevesebb idő áll 
rendelkezésre a megfelelő adatszolgáltatásra.  
Jelen pillanatban a 2016. évi éves költségvetési beszámoló adatszolgáltatásnak, 
valamint a mérlegjelentésnek 2017. március 20-áig kell eleget tennünk, azonban az 
ehhez szükséges űrlapok, kitöltési útmutatók, és módosított mellékletek valószínűleg 
március 10-től lesznek elérhetőek maradéktalanul. 
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2015. év végén bevezetésre került a hosszú évek óta tesztelt új KIRA illetmény-
számfejtő rendszer. Az átállás nem volt zökkenőmentes, folyamatosan fejlesztették. 
Sajnos jócskán adott még 2016. évben is többletmunkát a nem megfelelő működés, és 
nem megfelelő tájékoztatás, képzés miatt. 
Előzőekben leírtak után talán érthető, hogy a 2018. évtől bevezetésre kerülő 
úgynevezett ASP rendszer elé pesszimistán tekintünk, annál is inkább, mivel a 
tesztelésben résztvevő önkormányzatok nem igazán pozitív véleménnyel nyilatkoznak 
róla. A fejlesztésében résztvevők tájékoztatása szerint a hibák megszüntetése 
folyamatosan történik.  
Feltételezhetően ismételten nagyon nehéz évek elé fogunk nézni.  
 
Költségvetési feladatok, állami támogatások igénylése, elszámolása: 
 
Önkormányzatunk legjelentősebb bevételét az állami támogatások teszik ki. A 
mutatószámok felmérése már a költségvetési évet megelőző október hónapban 
megkezdődik. Az ellátotti létszám meghatározását, az elismerhető költségeket, az elvárt 
bevételeket a költségvetési törvény kiegészítő szabályai határozzák meg. Évközben 3 
alkalommal módosíthatóak az előző évben leadott mutatószámok, melynek 
benyújtásáról osztályunk határidőben gondoskodott, az intézményektől bekért 
adatszolgáltatásokra is figyelemmel. 
A 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során figyelemmel voltunk a 
várható állami támogatásokra, az Áht-ban, Ávr-ben előírt kötelezettségekre, a Képviselő-
testület azon határozataira melyek az adott év gazdálkodását érintették, valamint a 
gazdasági programban meghatározott irányelvekre. Meghatározásra kerültek a 
költségvetési szervek részére a tervezési irányelvek. Kialakítottuk és valamennyi 
intézmény rendelkezésére bocsájtottuk a tervezéshez szükséges segédtáblákat. Számba 
vettük az állami támogatáson felül a várható saját bevételeket, adó és közhatalmi 
bevételeket, várható egyéb támogatásokat. 
Kiadások tervezésénél a szerződésekből adódó kötelezettségeket, támogatási 
pénzeszközök bevonásával megvalósuló beruházásokat, tervezett illetve folyamatban 
lévő fejlesztéseket.  
Személyi kiadások esetében az engedélyezett létszámot, fizetési kategóriákat, 
minimálbér és garantált bérminimum összegét. 
Dologi kiadások a testület által elfogadott nyersanyagnormák, a normatíva igénylésénél 
meghatározott ellátotti létszám, megkötött szolgáltatási szerződések, és előző évek 
tapasztalati adataira hagyatkozva kerültek összeállításra. 
Felhalmozási jellegű kiadások esetében pedig az előzőekben már említetteken kívül a 
szabad fejlesztési források nyújtotta korláton belül kellett rangsorolni. 
Fentiek alapján kerültek összeállításra az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, 
valamint a költségvetési szervek által elkészített tervezetek első összegzései, és az 
intézmények által leadottak ellenőrzései. 
Többszöri átdolgozás során a legszükségesebb kiadásokat, és lehetőségeinket 
mindinkább összhangba kell hozni annak érdekében, hogy működőképességünket 
megőrizhessük lehetőség szerint úgy, hogy a lakosságot további terhekkel (adók 
kivetésével) ne sújtsuk.  
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Előzőekben leírtakból jól látható, hogy 2016. évben is törekedtünk a felhalmozási és 
működési egyensúly megteremtésére. Több alszámla nyitásával is biztosítottuk azt, 
hogy fejlesztési források ne finanszírozzanak működést, és azok minél jobban 
elkülöníthetővé váljanak. 
Az elkészült költségvetési rendelet-tervezetet az intézményvezetőkkel egyeztettük, ezt 
követően a bizottságok véleményezték, és így került a Képviselő-testület elé 
beterjesztésre, mely 3/2016.(II.11.) számon került elfogadásra. A rendelettervezet 
valamennyi Áht-ban és Ávr-ben meghatározott táblákat tartalmazza. A kötelező táblákon 
felül további kiegészítő mellékleteket készítve, és csatolva segítettük a testület döntését. 
Az elfogadott költségvetési rendeletből határidőre elkészült- és a Magyar Államkincstár 
felé benyújtásra került- az elemi költségvetés. (Önkormányzat, önkormányzati hivatal, 
Szakácsi, Abod Községi Önkormányzatok és hat nemzetiségi önkormányzat esetében is).  
Az intézményi elemi költségvetések felülvizsgálata megtörtént. 
Az elemi költségvetés a testület részére előterjesztettől jóval részletesebb, hiszen a 
költségnemeket és bevételeket abban már úgynevezett kormányfunkcióként is meg kell 
bontani, melynek egyre jelentősebb szerepe van az állami támogatások felhasználásával 
történő elszámolás során. 
(Itt jegyeznénk meg zárójelben, hogy nem egy esetben fordult elő, hogy egy-két év 
elteltével tájékoztatta az önkormányzatokat arról a Kincstár, hogy egyes cofogra mit 
lehet és mit nem elszámolni. Sajnos a kiadott NGM rendelet részletesen és jól 
értelmezhetően ezeket nem tartalmazza). 
A Képviselő-testület által elfogadott rendeletben a költségvetési szervek számára 
kötelezően betartandó előirányzatokról, valamint a költségvetés végrehajtására 
vonatkozó szabályokról tájékoztattuk a költségvetési szerveket. 
 
2016. évben Képviselő-testület egy 10 millió Ft összegű és egy 120 millió Ft összegű 
fejlesztési célú hitel felvételéről döntött. Tájékoztatási kötelezettségünknek határidőben 
eleget tettünk. A 120 millió Ft-os hitelfelvételhez a szükséges adatszolgáltatásokat 
teljesítettük, a kormányzati engedély megkéréséről gondoskodtunk. Előtte három 
különböző pénzintézettől kértünk be ajánlatot. Kormányzati hozzájárulást követően a 
kölcsönszerződést megkötöttük. Ezekről Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztattuk, 
így részletesebben nem szólunk róla. 
 
Könyvvezetési, pénzkezelési, finanszírozási feladatok 
 
A számviteli nyilvántartások vezetése során figyelemmel kell lennünk a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvényben, és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) 
Kormányrendeletében meghatározott alapelvekre és előírásokra, valamint a 
68/2013(XII.29) NGM rendeletben meghatározott kormányzati funkciókra.  
Valamennyi gazdasági eseményről, mely az eszközök illetve források állományát 
megváltoztatja bizonylatot állítunk ki. A szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján 
kerülnek könyveinkben a gazdasági események rögzítésre. A gazdasági események a 
költségvetési, valamint a pénzügyi számvitel szerinti könyvvezetésünkben is megjelenik. 
(Tulajdonképpen kétszeres kettős könyvvezetést alkalmazunk). 
„Előzetes” kötelezettségvállalásként a megkötött szerződéseket nyilvántartásba vettük.  
Beérkezett számlák teljesítésigazolást, alaki, tartalmi felülvizsgálatát követően 
”végleges” kötelezettségvállalásként folyamatosan felvezetésre kerülnek az EPER 
számítógépes program alkalmazásával.  



 

 122 

Lehetőségünkhöz mérten igyekeztünk azok határidőben történő kiegyenlítéséről 
gondoskodni. Közvetített szolgáltatások esetében (Járási Hivatal, KLIK rezsi kiadások) a 
megfelelő felhasználási arányok figyelembevételével megvalósult a továbbszámlázás. 
Gondoskodunk az intézmények finanszírozásáról, szabad pénzeszközök betétként 
történő lekötéséről, alszámlák nyitásáról. A számlák nyitásával, kezelésével kapcsolatos 
részletes szabályokat, a pénzeszközök feletti rendelkezési jogosultságokat a 
pénzkezelési szabályzatban rögzítjük. Osztályunk 10 pénztár vezetéséről gondoskodott 
2016. évben.  
Kifizetések, utalások csak érvényesített, utalványozott bizonylatok esetében történnek. 
Ezen feladatok ellátására történő felhatalmazás a „Kötelezettségvállalás, utalványozás, 
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről” szóló 
szabályzatban történik. Ezen kívül a pénzkezelési szabályzatokban foglaltakra is 
figyelemmel kell lennünk. A szabályzatok folyamatos karbantartásáról gondoskodtunk, 
mely ennyi szervezetre, és állandó személyi változásra való tekintettel jelentős 
többletterhet ró az osztályra.  
 
Gazdasági események kontírozás, érvényesítés, és utalványozást követően az EPER 
rendszer alkalmazásával a megfelelő költségnemekre, bevételi jogcímekre, valamint 
kormányzati funkciókra kerültek elszámolásra. A korábbiakban már alkalmazott 
alszámlákon túl a fejlesztési kiadásokat „szervezeti egységekre is˝ bontjuk, annak 
érdekében, hogy egy szervezetre való szűréssel gyorsan és átláthatóan megjelenjenek 
az egyes beruházásokra és felújításokra fordított összegek, illetve hozzájuk kapcsolódó 
támogatások. 
 
A Magyar Államkincstár Központosított Illetményszámfejtő Rendszerén keresztül 
gondoskodik a rendszeres kifizetések számfejtéséről. A kiutalásáról a pénzügyi osztály 
gondoskodik. A polgármesteri hivatal köztisztviselői részére meghatározott cafetéria 
(Erzsébet utalvány, SZÉP kártya, iskolakezdési utalvány, egészségpénztári és 
nyugdíjpénztári juttatások) kifizetése, beosztása, megrendelése, lejelentése, 
nyilvántartás vezetése szintén az osztály feladatát képezik. 
Jubileumi jutalom számfejtéséről, egészségügyi hozzájárulások (szemüvegtérítés) 
kifizetéséről, lejelentéséről gondoskodtunk 2016. évben is. 
A munkába járást szolgáló bérlettel, teljes áru menetjeggyel, vagy gépkocsival történő 
költségelszámolással való meghatározott díj kifizetéséről havonta gondoskodtunk, arról 
jelentési kötelezettségünknek eleget tettünk. 
Az engedélyezett illetményelőlegek kifizetésre és lejelentésre kerültek, nyilvántartásba 
vétele megtörtént. 
A főkönyvi könyvelés részére negyedévente hátrálékos kimutatás készül. 
A pénzügyi osztály számfejti és utalja a képviselők kieső idejére járó illetményeket, az 
esetleges megbízási díjakat. 
Figyelemmel kíséri a Magyar Államkincstár e-adat rendszerét, melyről havonta a 
köztisztviselők és közfoglalkoztatottak bérjegyzékeit letölti, nyomtatja és kiutalja, illetve 
kifizeti azokat. 
Gondoskodik több száz jövedelem és járulék igazolás kiosztásáról, nyilatkoztatásokról. 
Havi rendszerességgel eleget tesz a közfoglalkoztatottaknak járó bérek kifizetéséről 
(Edelény Városi Önkormányzat, Abod, Szakácsi, Cigány Nemzetiségi Önkormányzat). 
Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó visszaigényléseket (közfoglalkoztatottak 
munkabére, elszámolható dologi, beruházási költségek) minden hónap 15-ig elkészítette 
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valamennyi önkormányzat esetén, azt továbbította a Munkaügyi Központ felé. 
A pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint kifizetette a beszerzésekre adott 
előlegeket, elvégzi azok elszámoltatását, nyilvántartást vezet róla. 
Gondoskodunk a temetési segélyek kifizetéséről. 
Gyógyszertárak részére kiadott előlegekkel történő elszámolást elvégeztük, újabb 
előlegek kiadásáról gondoskodtunk. 
A polgármesteri hivatal és az önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsik elszámolásait 
ellenőrzi. 
 
Kiállítja a munkáltatói- és jövedelemigazolásokat. Bírósági megkeresésekre tájékoztatást 
nyújt a köztisztviselők és a közfoglalkoztatottak jövedelméről. 
Nyilvántartást vezet a munkabér- és szerszámtartozásokról, negyedévente hátrálékos 
kimutatást készít. 
Pénztárjelentést vezet  
Érvényesíti és kontírozza a gazdasági eseményeket, az EPER rendszer alkalmazásával 
rögzíti azokat. 
Értékcikkekről (értékpapír) nyilvántartását vezet. 
A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását vezeti: (pénztárjelentés, kiadási, 
bevételi pénztárbizonylat, menetlevél). 
Gondoskodtunk a határozattal megállapított szociális ellátások illetve települési 
támogatások kifizetéséről, utalásáról, illetve nyilvántartásáról. 
Osztályunk látja el az állami adóhatósággal kapcsolatos bevallási, befizetési 
kötelezettségeket. (ÁFA, Rehab, Cégautó adó stb).  
Adó- és értékbizonyítványok kiállítása.  
 
Beszámolási, zárszámadási kötelezettségek: 
 
2016. évben határidőben eleget tettünk valamennyi szervezet esetében a KGR 
rendszeren keresztül a Magyar Államkincstár felé történő havi jelentési 
kötelezettségünknek az NGM által meghatározott űrlapokon. 
Negyedévente egyeztetésre kerültek az analitikus és főkönyvi könyvelések. Mind a 
tizenegy szervezet esetében elkészültek a mérlegjelentések, melyeket főkönyvi 
kivonattal, egyeztetéssel, leltárral támasztottunk alá. 
Megtörténtek a mérlegtételek értékelései, értékvesztések, értékcsökkenések 
elszámolásai, aktiválások, követelések felülvizsgálatai, behajthatatlan követelések 
leírásai. 
KGR rendszer többszöri módosítása következtében a végleges Kincstári jóváhagyás több 
hónapot csúszott. Ez pedig a napi munkavégzést nagyban hátráltatta. 
Költségvetési beszámolókkal egy időben elszámoltunk az előző évi támogatásokkal. 
Eleget teszünk a minden évben szigorodó, új elemeket tartalmazó költségvetési évet 
megelőző év felülvizsgálatának során bekért adatszolgáltatási kötelezettségnek is. 
Az Áht-ban meghatározottak szerinti tartalommal elkészítettük és Képviselő-testület elé 
terjesztettük a zárszámadási rendelettervezetet, melyben bemutatásra kerültek a 
pénzeszközök változásai, az adósságot keletkeztető ügyletek és lejáratai, a vagyon 
alakulását bemutató kimutatás is. 
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Vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenységek: 
 
Ingatlanok adásvétel hasznosításának döntésre történő előkészítése, (értékbecslések 
megrendelése) döntés után a szerződések előkészítése, szerződéskötést követően a 
változások ingatlanvagyon-kataszterben történő rögzítése. Ingatlanvásárlás esetén 
földhivatali ügyintézés az ingatlan-nyilvántartásba vétel érdekében. Ingatlan átadás-
átvételének lebonyolítása. Adatszolgáltatás az ingatlanvagyont érintő változásokról a 
tárgyieszköz-nyilvántartás részére. Pályázati, versenytárgyalási felhívások kifüggesztése 
a honlapon, és a Városi Televízióban történő megjelentetése 
Ingatlanvagyon-kataszter folyamatos vezetése. Az adásvételen túl az értéknövelő 
felújítások, beruházások, telekalakítások rögzítése, átvezetése, forgalomképesség 
szerinti besorolás módosítása. 
Év végi zárszámadáshoz kapcsolódó vagyonkimutatás elkészítése az előírt tartalommal. 
Az ingatlanvagyon folyamatos egyeztetése a tárgyieszköz-nyilvántartás adataival. 
Jelzálogjog-bejegyzések folyamatos felülvizsgálata, bejegyzések illetve törlések 
kezdeményezése. 
Az önkormányzati ingatlanokat részletre megvásárló ügyfelek fizetési ütemezés szerinti 
törlesztésének figyelemmel kísérése, szükség esetén felszólítása. 
Információszolgáltatás 

- a vezetői döntésekhez, 
- a jogszabályokban előírt szervek részére (KSH, Magyar Államkincstár)  
- társosztályok (városfejlesztés, építéshatóság) részére, 
 

A földhivatali TAKARNET-rendszerből az ingatlan-nyilvántartás adatainak lekérdezése.  
Ügyfelek teljes körű tájékoztatása az ingatlanok adásvételével kapcsolatban. 
Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés előkészítéséhez adatok bekérése az 
intézményvezetőktől, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetőitől, ajánlatkérő 
összeállítása, kapcsolattartás a biztosítási alkusszal. 
Az önkormányzat vagyonát ért káresemények biztosítótársaság felé történő bejelentése, 
teljes körű kárügyintézés. 
 
Eszköznyilvántartással és leltározással kapcsolatos feladatok ellátása: 
Az önkormányzatok és a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonában, használatában lévő 
immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések és felszerelések, járművek (tárgyi 
eszközök) analitikus nyilvántartásának vezetése, az év közbeni változások könyvelése. 
Negyedévente értékcsökkenés elszámolása, negyedévi zárások készítése, egyeztetése a 
főkönyvi könyveléssel, vagyongazdálkodással. 
Tárgyi eszközök leltározása a leltározási és leltárkészítési szabályzatban, illetve a 
leltározási utasításban foglaltak szerint. Leltárkiértékelés készítése. 
Az önkormányzat tulajdonát képező, feleslegessé vált eszközök selejtezése a 
szabályzatunkban foglaltak szerint. Intézményeink selejtezési szándékának Képviselő-
testület elé terjesztése. 
 
Adóztatási feladatok ellátása: 
A pénzügyi osztály látja el Edelény Város Önkormányzat által bevezetett iparűzési 
adóval, gépjármű adóztatással, talajterhelési díj bevallásával, beszedésével, valamint az 
adók módjára történő behajtásokkal kapcsolatos feladatokat. 
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Szakácsi község illetékességi területén az iparűzési és gépjármű adóztatási, míg Abod 
község illetékességi területén a magánszemélyek kommunális adóztatásával, valamint 
gépjármű adóztatással kapcsolatos feladatokat. 
Törvényben meghatározott kereten belül javaslatot teszünk a helyi rendeletek 
módosítására, figyelemmel kísérjük a központi szabályokból eredő változásokat. 
 
Iparűzési adó: 
Bevallási nyomtatványok, tájékoztatók készítése, ezek adózókhoz történő eljuttatása, 
illetve gondoskodunk a nyomtatványoknak az Önkormányzat honlapjára történő 
feltöltéséről. 
2016. május 31. napjáig esedékes bevallások átvétele, ellenőrzése, nyilvántartásba 
vétele és feldolgozása az ÖNKADÓ programban. 
Évente két alkalommal számlaegyenleg értesítő kiküldése március 15., ill. szeptember 
15. napját megelőzően ( kb. 1400 db). 
Évközi változások nyilvántartásba vétele, az adózói törzsállomány folyamatos 
karbantartása. 
Az adóbevallások, bejelentések elmulasztása miatti szankcionálás (mulasztási birság 
kiszabása). 
Adóbefizetés elmulasztása esetén a tartozás beszedése, behajtási cselekmények 
foganatosítása. Az iparűzési adóban elsősorban inkasszó benyújtása (2016.évben 154 
esetben). 
Az adóbevallások alapján keletkezett túlfizetések figyelemmel kisérése, és azok 
jogossága esetén az adózó kérésére annak visszautalása, beszámítása. 
Méltányossági kérelmek (adó mérséklése, fizetési halasztás, részletfizetési kérelmek) 
döntésre való előkészítése, a határozat meghozatala. 
Fellebbezések felterjesztésének előkészítése. 
Adó megállapításához, behajtás foganatosításához – szükség esetén - adatkérés a  NAV-
tól. 
Az ügyfelek fogadása, a tevékenységi területet érintő ügyben felvilágosítás nyújtása, 
A jogszabályok folyamatos figyelemmel kisérése, és a változásoknak megfelelő 
alkalmazása. 
Javaslattétel az önkormányzati adórendelet módosítására, ill. a módosítás elkészítése, 
Adatszolgáltatás a vállalkozókról külső szervek (rendőrség, adóhatóság, ügyészségi 
megkeresésekre), és társ osztályok felé. 
Az adózók kérelmére adóigazolások kiállítása pályázatok, támogatások, illetve 
hitelintézeteknél történő felhasználás céljából. 
 
Talajterhelési díj: 
Adóztatási feladatok ellátása: bevallási nyomtatványok, tájékoztatók elkészítése, 
eljuttatása az adózókhoz, gondoskodás a nyomtatványoknak az önkormányzat 
honlapjára történő feltöltéséről, a bevallások átvétele, szükség esetén segítségnyújtás a 
kitöltésben, feldolgozás az ÖNKADÓ programban. 
A bevallást nem teljesítők felszólítása a mulasztás pótlására, szükség esetén helyszíni 
ellenőrzés. 
A bevallást elmulasztók díjfizetési kötelezettségének határozattal történő előírása. 
A befizetést elmulasztóknál behajtási intézkedés foganatosítása (inkasszó, munkabér, 
nyugdíj letiltás, felszólítás, jelzálog bejegyzés). 
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Ügyfelek fogadása, talajterhelési díjjal kapcsolatban tájékoztatás nyújtása. 
Javaslattétel az önkormányzati rendelet módosítására, a módosítás elkészítése. 
Edelényi adózók száma 2016. évben: 348 fő 
Edelény végrehajtás 2016. évben 94 adózónál kezdeményeztünk 
Abod adózók száma 2016. évben: 16 
Abod végrehajtás 2016. évben 2 adózónál kezdeményeztünk 
 
Gépjárműadó: 
Év elejei nyitó gépjármű hatósági nyilvántartás alapján gépjárművek egyeztetése, 
mutatózása, új adózók személyi adatainak törzsbe történő felvitele. 
Adóköteles gépjárművek után megbontva történik az előíró határozatok kiadása az 
alábbiak szerint: új szgk., év váltást követő szgk., új thgk., légrúgós thgk., valamint a 
mozgáskorlátozottság, illetve költségvetési szerv miatti mentes határozatok. 
Előző évben tulajdonos által értékesített gépjárművekről törlő határozatok kiadása, 
nyomtatása és postázása. 
Havi változási lista alapján határozatok készítése 
Félévi fizetési értesítők készítése, kiküldése 
Lakcímnyilvántartó szükség szerinti megkeresése 
Behajtási cselekmények foganatosítása a jogszabályok szerint: 

- fizetési felszólítók kiküldése 
- inkasszó benyújtása 
- letiltás benyújtása 
- forgalomból történő kivonás kezdeményezése 
- inkasszó 
- fizetési letiltás 
- foglalás 
- jelzálog bejegyzés 

 
Gépjárműadó bevétel megosztása, utalása havonta a Kincstár felé, illetve az 
önkormányzati főszámlára. 
Edelény 2016. évben adózók száma: 2458  
Ügyiratszám: 3335 db 
Behajtási cselekményt 766 adózóval szemben kezdeményeztünk 
2016. augusztusban kiküldött értesítések száma: 4520 db 
Szakácsi adózók száma: 13 
Ügyiratszám: 18db 
Behajtási cselekményt 11 adózóval szemben kezdeményeztünk 
2016. augusztusban kiküldött értesítések száma: 71 db 
Abod adózók száma: 53 
Ügyiratszám: 78 db 
Behajtási cselekményt 16 adózóval szemben kezdeményeztünk 
2016. augusztusban kiküldött értesítések száma: 184 db 
 
Adók módjára behajtandó köztartozások:  
A szabálysértési eljárási költség, elővezetési költség szemétszállítási díj 2014.év előtti, 
közigazgatási bírság, munkaügyi bírság, állam által megelőlegezett gyermektartásdíj, 
igazgatási szolgáltatási díj, jogalap nélkül felvett családtámogatási ellátások hátralék, 
erdőgazdálkodási bírság, halvédelmi bírság, valamint minden olyan hátralék, melynek 
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adók módjára történő behajtását jogszabály lehetővé teszi. 
2016. évben körülbelül 1000 db élő megkeresés van folyamatban.  
A hátralékként kimutatott összeg ÖNKADÓ nevű programban való rögzítése. 
Fizetési felszólítók kiküldése, NYUFI, MEP megkeresések az adós jövedelmi viszonyaira 
vonatkozó adatkérés, letiltás kiadása végett. 
Számlaszámok megkérése pénzintézetektől, inkasszó benyújtása céljából. 
Foglalási jegyzőkönyvek felvétele, végrehajtási jogok bejegyzése, és jelzálogjogok 
törlése. 
Befolyt bevételek nyilvántartásba vétele, megosztása önkormányzat illetve a behajtást 
kérő között, utalások teljesítése. 
Tájékoztatás a hátralékot kimutató szervek felé. 
Elévülési időn belül a sikertelen behajtások nyilvántartása, ismételt végrehajtási 
cselekmények foganatosítása. 
Elévült ügyek nyilvántartásból való törlése, végrehajtást kezdeményező szerv értesítése. 
 
Magánszemélyek kommunális adója: 
 
Abod község illetékességi területén került bevezetésre. Az éves összeg 2016. évben 
18000 Ft/év. 
A tulajdonosi körök felülvizsgálatát a Takarnet rendszer segítségével folyamatosan 
végezzük, aktualizáljuk. Új adózók esetében, személyi adatok törzsbe történő felvitele, 
határozatok kiadása. 
Tulajdonváltozás esetén történő határozat kiadása. 
Bevallási kötelezettséget elmulasztókat írásban szólítottuk fel. 2016. évben 145 db 
kivetési irat keletkezett, illetve 54 fő esetében kezdeményeztünk behajtási cselekményt. 
2016. évben adózók száma 119 fő volt. 
Minden munkakör esetében a jogszabályok változásának figyelemmel kísérése, annak 
alkalmazása a munka során. Munkaköri leírások módosítása, aktualizálása. 
A gazdálkodással összefüggő szabályzatok aktualizálása: 

- Számviteli politika 
- Számlarend 
- Eszközök és források értékelési szabályzata 
- Pénzkezelési szabályzat 
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat 
- Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás 

és érvényesítés rendjéről 
- Selejtezési szabályzat 
- Gazdasági szervezet ügyrendje 
- Önköltség-számítási szabályzat 

 
Természetesen, ezen feladatokat mind a 3 önkormányzat, közös hivatal, társulás, 6 
nemzetiségi önkormányzatnál el kell látnunk. Óriási energiát kívánó, sokrétű feladatnak 
gyakran csak túlórával tudunk maradéktalanul eleget tenni. 
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IV. BESZÁMOLÓ AZ IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY MUNKÁJÁRÓL 
 

Az Igazgatási és Szociális Osztály az Aljegyző irányítása alatt áll, az SzMSz szerinti 
engedélyezett létszáma – az aljegyzői státuszon kívül 9 fő. Az értékelési időszakban az 
Igazgatási és Szociális Osztály feladat ellátása során igen sokrétű államigazgatási, 
illetőleg hatósági feladatot látott el. Az értékelési időszakra megállapítható, hogy számos 
igazgatási területet érintő jogszabály módosult, amely érintette elsősorban a felnőtt 
védelmet, illetőleg a gyermekvédelmet, az építéshatósági feladatellátást. 
A jogszabályok módosulásából eredő új feladatok nagyobb felkészülést és odafigyelést 
igényeltek az ügyintézőktől. 

Az Osztály tevékenységi körébe a következő feladatokat lehet kiemelni. 

1. Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok, 
2. Szociális igazgatási feladatok, 
3. A gyermekek támogatásával kapcsolatos feladatok  
4. Nyári és szünidei étkeztetés 
5. Birtokvitás ügyek intézése, 
6. Talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok, 
7. Hatósági bizonyítványok igazolások kiadása, 
8. Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos 

feladatellátás, 
9. Tűzvédelmi feladatok, 
10. Közterületek használatával, igénybevételével, engedélyezésével, ellenőrzésével 

kapcsolatos feladatok, 
11. Mezőgazdasági, állategészségügyi feladatok, 
12. Telephely engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok, 
13.  Kereskedelmi tevékenységek, és idegenforgalommal kapcsolatos hatósági 

feladatok elvégzése, szálláshelyek engedélyezése, 
14. Működési engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatok, illetve ilyen 

tevékenységek bejelentésének tudomásul vétele, 
15. Ingatlanok értékesítésével földterületek eladásával, bérbeadásával kapcsolatos 

közzétételi – kifüggesztési – feladatok, 
16. Anyakönyvi feladatok, 
17. Hagyatéki ügyek intézése, 
18. Névváltoztatási ügyek intézése, 
19. Népesség- és lakcím-nyilvántartási feladatok, 
20. Általános (első fokú) építéshatósági feladatok ellátása (45 településen). 
21. A fentiekhez kapcsolódó eljárási cselekmények/hiánypótlás, eljárás 

felfüggesztése, elintézési határidő meghosszabbítása, tényállás tisztázása stb./ 
elvégzése, társszervek Bírósági megkeresésének teljesítése, vagy elutasítása. 

22. Szakácsi község vonatkozásában az önkormányzati, hatósági feladatok ellátása. 
Testületi üléssel előkészítése, rendelettervezetek, határozatok elkészítése, 
testületi jegyzőkönyvek elkészítése és továbbítása. 

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

I. ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI FELADATOK 
 

Tárgykör 
Évek szerinti megosztás 
2014 2015 2016 

Közterület igénybevételének engedélyezése 28 17 14 

Birtokvédelmi ügyek 8 11 12 

Lakásigénylések száma 52 59 62 

Lakáskiutalások száma - 1 0 

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek ügye 
(kiutalások) 

2 2  

Fakivágás engedélyezése 15 18 5 

Hatósági hirdetmények kifüggesztése 173 141/86 122/174 

Működési engedély kiadása a tárgyévben - 2 1 

Bejelentés – köteles kereskedelmi 
tevékenység a tárgyévben 

- 18 30 

Telephely engedély kiadása 0 3 2 

Telephely bejelentése 7 6 1 

 

A közterületek igénybevételével kapcsolatos feladatok számszakilag csökkenést 
mutatnak, annak ellenére, hogy a közterületet igénybe vevők száma nem csökkent, 
illetve, hogy a Képviselő-testület az igénybevételi díjat nem emelte. A közterületek 
ellenőrzését az eltelt időszakban folyamatosan végeztük.  

A közterületek használatának jogszerűségét a közterület felügyelők folyamatosan 
ellenőrizték. A Képviselő – testület megalkotta 19/2016.(VII.14.) önkormányzati 
rendeletét, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 
jogkövetkezményeiről, amely magába foglalja a közterületek engedély nélküli használata 
esetén a szankció lehetőségét, azonban ezzel nem éltünk, mert a felszólítás minden 
esetben elérte célját és az engedély nélküli használó vagy engedélyt kért, vagy a 
használatot megszüntette. 

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

Fokozott igény érkezett azonban a vendéglátó ipari előkert céljára történő 
igénybevételre. Több esetben előfordul, hogy a közterületet igényvevők pl. cirkusz 
esetén rendeletben megállapított díjat magasnak tartották. Korábbi rendelet módosítás 
már nem ad lehetőséget az igénybevételi díj csökkentésére akkor, ha az a város érdekét 
szolgálja. 
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A birtokvédelmi ügyek 2016. évben némi emelkedést mutattak, ennek oka 
elsősorban, hogy az ügyfelek nem kívánják igénybe venni a bírói utat.              
2015.03.01.-től hatályban lépett tárgykörre vonatkozó új jogszabály jelentős mértékben 
módosította az eljárási szabályokat, nem kerülhet sor bizonyítási eljárásra, 
hiánypótlásra, idézésre így növekedni fog az elutasítások száma. Az értékelési 
időszakban is előfordultak olyan ügyek, amelyeket kijelölés útján végeztünk el. A 
jelentkező birtokvitás ügyek egy része, szoros összefüggésben van az ebtartással, az 
engedély nélküli ipari tevékenység űzésével, vagy kereskedelmi feladtok ellátásával. 
Körültekintő munkát igényel a kérelem minősítése, amely valójában arra is választ adott, 
hogy mely jogszabály alkalmazandó a kérdéses ügyben, vagyis hogy valóban a kérelmet 
a birtokvédelem tárgykörében kell e elbírálni. Tekintettel arra, hogy az általános 
szabályt/birtokvita/megelőzi a speciális szabályozás/állattartás, ipari tevékenység 
végzése/az ügyek jelentős része nem a birtokvédelemre vonatkozó szabályok szerint 
került elbírálásra. Az értékelési időszakban egy esetben fordult elő az első fokú döntés 
ellen bírói út igénybe vétele, amely folyamatban van, bár a bírói utat a másod fokú 
helyben hagyó végzés ellen nyújtották be, de a bírósági döntés az első fokú döntésre is 
hatályos lesz. Egy ugyanazon ügyben végrehajtási bírságot kiszabó végzés ellen nyújtott 
be ugyan az a személy jogorvoslati kérelmet, melyek közül az egyiket a másodfokú 
szerv helyben hagyta, a második elbírálása pedig folyamatban van. 

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

A névjegyzéken jelenleg 5 fő szerepel. 

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában érdektelenség 
tapasztalható, több helyiség jelenleg is üresen áll, annak ellenére, hogy ezek 
mindegyiket több ízben volt pályáztatva. Az eredményes hasznosítás érdekében döntött 
úgy a Képviselő-testület, hogy huzamosabb időn át üresen álló helyiség igénybevétele 
esetén az első évben 20 %, a másik évben pedig 10 % bérleti díjkedvezményt biztosít, 
és a bérleti díjat nem emelte. Ennek ellenére többszöri pályáztatás után sem érkezett 
pályázat szinte egész évében pl.: a Borsodi u 4. szám alatt lévő helyiségekre. 

Fakivágás engedélyezésének köre szintén csökken, mivel a magántulajdonban lévő 
fák kivágásához engedélyt már nem kell kérni, csupán a közterületen lévő, vagy védett 
fa kivágása engedélyköteles és minden esetben pótlási kötelezettséget kell előírni. 

A hatósági hirdetmény kifüggesztését a termőföldről szóló törvény, valamint az új 
Polgári Törvénykönyv alapján fennálló elővásárlási és előhaszonbérleti jog alapozza 
meg. Ennek megfelelően az Osztály végzi az ingatlanra vonatkozó elfogadott vételi, 
haszonbérleti ajánlat kifüggesztését és záradékolását. E feladatkör másik részét képezi a 
társhatóságok (Rendőrség, Járási hivatal) bíróság kérelme alapján történő kifüggesztés. 

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

A kereskedelmi egységek ellenőrzését folyamatosan végezzük, előre meghatározott 
ütemterv, illetve lakossági bejelentés alapján. A bejelentés köteles kereskedelmi 
egységek száma az értékelési időszakban jelentősen emelkedett. 

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

Anyakönyvi ügyintézés 

Tárgykör 
Évek szerinti megosztás 
2014 2015 2016 

Halálesetek anyakönyvezése 422 512 460 

Házasságkötések anyakönyvezése 31 43 47 

Teljes hat. apai elism. nyilatkozat 35 55 70 

Hagyatéki ügyek 256 308 298 

Névváltoztatási ügyek 13 18 12 

Állampolgársági ügyek 12 1 2 

Hatósági bizonyítványok 1 - - 

 

Az anyakönyvi igazgatási szakfeladaton belül a születések, halálozások és 
házasságkötések anyakönyvezése történik. Az anyakönyvezési feladatokat a 
jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező anyakönyvvezető látja el, aki az 
anyakönyvezést elektronikus úton végzi és közreműködik a házasságkötéseknél, intézi 
az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos egyéb feladatokat, és részt vesz állampolgársági 
eljárások lebonyolításában. 2015 évtől már lehetőség van bármelyik 
anyakönyvvezetőnél elektronikusan kiállított halotti, születési vagy házassági anyakönyv 
kiállítására függetlenül attól, hogy az anyakönyvi esemény az ország mely településén 
történt. 

A halálesetek száma csökkenést mutat. 

A házasságkötések száma azonban nőtt még 2014-ban 31 házasságkötés 
anyakönyvezésére került sor, 2015-ben 43 házasságot kötöttek 2016-ben már 47-et. 

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

Az anyakönyvi ügyintézéssel szorosan összefügg a hagyatéki feladatellátás. 

A városunkban állandó lakhellyel rendelkező személyek elhalálozása esetén folytattuk le 
az eljárást, de teljesítettük más polgármesteri hivatalok meghallgatásra irányuló 
kérelmét is. 
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A hagyatéki ügyek száma emelkedést tükröz, amely magába foglalta az örökösök 
nyilatkozatát, az elhunyt ingó- és ingatlan vagyonának feltérképezését, értékének 
megállapítását, illetőleg az iratanyag közjegyzőhöz történő továbbítását. 

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

A névváltoztatási ügyek száma csökkenést mutat, míg 2015-ben 18-an addig 2016-
ben 12-en terjesztettek elő kérelmet és valamennyi kérelem a válás után a leánykori 
név visszavételére irányult. 

Az állampolgársági ügyek vonatkozásában – jogszabályváltozás miatt - már csak egy 
eljárást nem folytattunk le. 

A hatósági bizonyítványok kiadására nem került sor. 

 

II. SZOCIÁLPOLITIKAI ÜGYEK 

Az értékelési időszakban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény jelentős változása kapcsán teljes mértékben átalakult az önkormányzati 
segélyezési rendszer. Éppen ezért az esetszámokat a korábbi évekkel értelmetlen 
összehasonlítani. Az új szabályozás alapvető lényege, hogy az említett törvény tartalmaz 
segélyformákat, de teljes mértékben a helyi önkormányzat hatáskörébe utalja annak 
eldöntését, hogy az úgynevezett „települési támogatás” körében milyen támogatási 
formákat vezet be, illetőleg ehhez milyen feltételeket határoz meg. Ennek megfelelően 
rendeletalkotási kötelezettséget írt elő, melynek alapján a Képviselő – testület 
megalkotta a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
5/2016(II.11.) önkormányzati rendletét ( továbbiakban: Rendelet) A rendelet 
struktúráját figyelembe véve az osztály a döntésre hatáskörrel rendelkező számára 
előkészítette az ügyeseteket. A két nagy csoport közül kiemelkedő számban fordult elő a 
rendkívüli települési támogatás. E támogatási forma megállapítására elsősorban a 
váratlan élethelyzet bekövetkezése esetén, vagy olyankor került sor ha a kérelmező 
önhibáján kívül a téli tüzelőt nem tudta biztosítani. A váratlan események körében az 
utóbbi időben nő a daganatos betegségek miatti anyagi nehézség, amiben a kérelmezők 
segítséget várnak. A települési támogatás körében az osztály szintén előkészítette a 
döntéshozónak a létfenntartási gondok enyhítése lakhatási támogatás (fűtési 
támogatás, lakbér hozzájárulás, közüzemi díj támogatás) egészségügyi  állapot 
megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulás, elhunyt 
személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás, a gyermek családban történő 
gondozásának költségeihez való hozzájárulás (tanszer és tankönyv ellátás támogatása, 
gyermek étkezési támogatása, táborozási, nyaralási költségek) ápolási támogatás, 
időskorúak egyszeri természetbeni támogatása. Az értékelési időszakban december 31. 
napjáig 2086 fő töltötte be 62. életévét, akik egyenként 3.000 Ft értékű Erzsébet 
utalványban részesültek. Jelentős (140 fő) olyan gyermek kapott támogatást, aki 
életvitelszerűen a városban él és a Szent János Görögkatolikus Gimnázium tanulója.  
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2016 évben is valamennyi olyan gyermek részére, aki halmozottan hátrányos helyzetű, 
vagy a hátrányos helyzetű a téli, őszi, tavaszi, nyári szünidő teljes időszakára 
megszerveztük a napi egyszeri meleg étkezést. Ennek megfelelően a tavaszi szünetben 
301, a nyári szünetben 384, az őszi szünetben 403, és a téli szünetben 484 gyermek 
kapott ellátást.  
Közreműködtünk a „Minden Gyermek Lakjon Jól” alapítvány munkájában és a hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 0-3 éves korú gyermekek részére havi egy 
alkalommal az alapítvány által biztosított élelmiszer csomagot juttatunk el. A szociális 
feladatellátás hatásköri szabályozását nagy mértékben befolyásolta a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény által bevezetett 
új eljárási forma, az ún. „sommás eljárás”, melynek alapján a kérelem benyújtását 
követő 8 napon belül – ha minden adat rendelkezésre áll – döntést kell hozni. Ha pedig 
a meglévő adatok döntéshozatalra nem alkalmasak ún. „függő hatályú” döntést kell 
hozni, vagyis az elintézési határidő a hiánypótlás teljesítéséig szünetel. E szabály 
megtartása érdekében a hatásköri szabályozás úgy lett megállapítva, hogy azokban az 
ügyekben, ahol jelentős számú kérelem érkezik be a döntést hozó egy személy, így a 
döntések hatékonyan és időben meghozhatóak.  
 
Konkrétan ez az alábbiakat jelenti: 
 

Polgármesteri hatáskörök 
 

 rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható ellátásokkal kapcsolatban, 
 a települési támogatás keretében nyújtható az egészségi állapot megőrzését 

jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulással, és az elhunyt 
személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulással kapcsolatos ügyekben 

 közköltséges temetés elrendeléséről, költségek megtérítése alóli mentesítés 
 a települési támogatás keretében nyújtható létfenntartási gondok enyhítésével 

kapcsolatban 

 a települési támogatás keretében nyújtható a gyermekek családban történő 
gondozásának költségeihez való hozzájárulás támogatás körébe tartozó a 
tanköteles gyermekek, tanszer, tankönyv ellátásának támogatására, a gyermek 
étkezési támogatására, a gyermek köznevelési intézmény, sportegyesület 
javaslatára a táborozási-nyaralási költségekre, 

 az időskorúak egyszeri természetbeni támogatásra vonatkozóan 
 
 

 Fő Eset Fő Eset Polgármester 

 Megállapítás Elutasítás 

1.  Rendkívüli 

települési 

támogatás 

Ebből:  

- rendkívüli 

élethelyzet 

- téli tüzelő 

beszerzése 

553 

 

 

572 

 

 

46 

 

526 

  

2.  Létfenntartási 993 1525 412 545 
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támogatás 

3.  Egészségi állapot 

megőrzése 

92 159 12 12 

4.  Elhunyt 

eltemetési 

költségeihez való 

hozzájárulás 

49 49 5 5 

5.  Iskoláztatási 

támogatás 

Ebből:  

- tankönyv, 

tanszer 

- étkezés 

- külön óradíj 

26 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

20 

 

6 

1 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

6.  Közköltséges 

temetés 

9 9   

 

Jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek 

 települési támogatás körében biztosítható lakhatási támogatás 
o fűtési támogatás 
o lakbér hozzájárulás 
o közüzemi díj támogatás 

 

 Megállapítás Elutasítás Jegyzői 

 Fő Eset Fő Eset  

1. Lakhatási 
támogatás 
Ebből: -fűtési 

támogatás 
- lakbér 
hozzájárulás 

- közüzemi 
díjtámogatás 

335 
 

22 
 

14 
 

299 

335 
 

22 
 

14 
 

299 

68 
 
 
 
 
 

68 

68 
 
 
 
 
 

68 

 
Humánpolitikai bizottság hatáskörébe tartozó ügyek 

 

 Megállapítás Elutasítás Humánpolitikai 
Bizottság 

 Fő Eset Fő Eset  

1.  Szociális 
ösztöndíj 
támogatás 

140 140 - -  

 
 
 
A korábbiakban vázolt szociálpolitikai támogatásokat, azok előkészítését döntés szerinti 
megállapítását az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat elvégeztük Abod és 
Szakácsi vonatkozásában is. Ugyancsak a két Községre vonatkozóan elláttuk a tüzelő 
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támogatás megállapításával, kiosztásával és az elszámolással kapcsolatos teendőket, és 
megszerveztük a nyári étkeztetést. 
 
 
Szakácsi Község vonatkozásában előkészítettük és elkészítettük a Képviselő – testület 
elé kerülő előterjesztéseket, illetőleg rendelet tervezeteket, a testületi ülésekkel 
kapcsolatos jegyzőkönyveket. Végeztük a jegyzőkönyvek, a határozatok kivonatának és 
az önkormányzati rendeleteknek a nyilvántartását. 
 

III. ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYEK 

Tárgykör Évek szerinti megosztás 

2014 2015 2016 
Építési engedély kiadása 66 46 78 

Bontási engedélyekkel kapcs.elj. - - - 

Használatbavételi eng. elj. 14 40 12 

Használatbavétel tudomásulvételi eljárás 27 20 15 

Fennmaradási eng. eljárás 2 3 2 

Szakhatóságként való közreműk. 39 29 33 

Hatósági bizonyítványok száma 32 7 38 

Egyéb eljárások – iktatott ügyek 195 69 51 

Egyéb végzések 346 463 464 

Értesítés eljárás megindítása függő 
hatályú határozat 

58 52 87 

Hatósági szolgáltatás 6 13 64 

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

 Építési és módosított építési engedélyezési eljárás 
 Használatbavételi engedélyezési eljárás 
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 Fennmaradási, fennmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárás 

 Az engedély hatályának meghosszabbítási eljárása 
 Tudomásulvételi eljárások: 
 Jogutódlás tudomásulvétele 
 Használatbavétel tudomásulvétele 
 Hatósági bizonyítványok kiállítása 

 Szakhatósági eljárások 
 

Az ügyfél kérelmére elektronikusan, vagy papír alapon építésügyi hatósági szolgáltatást 
nyújtunk ennek száma 2016 évben jelentősen nőtt. Nőtt továbbá a NAV által továbbított 
belföldi jogsegély kérelmek száma melyet teljesítünk.  
 
Az eljárásokban a tényállás tisztázásához helyszíni szemlét tartunk, illetve jogszabályban 
foglaltak szerint helyszíni ellenőrzést végzünk. 
 
Vezetjük a nyilvántartásokat és statisztikai adatszolgáltatást végzünk. 
 
Kijelölés alapján az illetékességi területünkön kívül lévő eljárásokat (pl. fakivágási 
engedélyezés) lefolytatjuk, illetve szakhatósági eljárásban jegyzői szakhatósági 
állásfoglalást adunk. (pl. útügyi, hálózatfejlesztési, telekalakítási eljárásokban) 
 
Munkánkat az ügyfelek megfelelő tájékoztatásával, az ÉTDR rendszer és az E-napló 
(elektronikus építési napló) használatával végezzük. 
 

V. Beszámoló a Kistérségi Hivatal munkájáról  
 
2016. december 15. napján a Képviselő-testület a 179/2016.(XII.15.) határozattal 
elfogadta a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról 
szóló beszámolót. 
  

ÖSSZEGZÉS 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjeként elsődleges célom, hogy a 
Hivatalt a lakosság többségének megelégedése szerint vezessem. 

Remélem, hogy a Hivatal tevékenységéről szóló beszámolóval átfogó képet adtunk a 
mindennapi tevékenységünkről, és a városért végzett munkánkról. 

 

Edelény, 2017. március 17. 

Dr. Vártás József 
jegyző 

 
 
 
10./ Napirendi pont tárgya: 
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A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016.(II.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 55./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

6/2017.(III.23.) önkormányzati rendelete 
 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 

5/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő–testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) 
bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) 
bekezdésében, valamint 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.9 pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és 

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016 (II.11.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § - a  helyébe a következő 
rendelkezés lép:  

„4. § (1) A szociális, gyermekjóléti pénzbeli ellátások iránti kérelmet – az 
igénylésre rendszeresített formanyomtatványon – e rendeletben előírt 
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egyéb rendelkezés hiányában, egész évben folyamatosan lehet 
benyújtani az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélszolgálatánál. A személyes gondoskodás keretében nyújtott 
szociális ellátások iránti kérelmet az intézményvezetőnél kell 
benyújtani 

 (2) Az egyes támogatási formák a hatáskör gyakorlójának döntése alapján 
hivatalból – kérelem nélkül – is megállapíthatóak.„ 

2. § A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

    „(2) Rendkívüli települési támogatás házi pénztárból, a támogatott pénzintézeti 
folyószámlájára való utalással, vagy postai úton fizethető ki. Települési 
támogatás házi pénztárból kizárólag az elhunyt személy eltemettetésének 
költségeihez való hozzájárulás esetén fizethető ki” 

3. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

   „13. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a 
személynek, akinek 

   

  a) tartós betegség műtét, vagy baleset miatt jelentős jövedelem-kiesése 
következett be, vagy 

         b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett szabálysértésből, bűncselekményből 
anyagi kára keletkezett, vagy 

c) nyugdíj, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése 
szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása 
miatt késik, vagy  

 d) nagyobb összegű, váratlan, vagy előre nem látott kiadásai vannak, amelyeket 
önhibáján kívül nem tud kiegyenlíteni, vagy 

           e) a gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával 
való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének 
elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek, vagy 

          f) A családja egy főre eső jövedelmének alacsony volta, illetőleg egyéb önhibáján 
kívül eső körülmény miatt a téli tüzelő (szén, fa) beszerzéséről nem  tud 
gondoskodni. A támogatás készpénzben és természetben biztosítható, melyre 
vonatkozó kérelmet minden év november 1. napjától november 30. napjáig 
lehet benyújtani. 

          (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a rendkívüli települési 
támogatás összege éves szinten maximum 100.000 Ft. 

        (3) A (2) bekezdés alkalmazásában az (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított 
támogatásnál a korábban megítélt rendkívüli települési támogatás összegét 
figyelmen kívül kell hagyni.” 

 

4. § A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép: 
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„15. § (1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatás 

a) fűtési támogatásként október 1. napjától április 30, napjáig terjedő időszakra, 
vagy  

b)  lakbér hozzájárulásként kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező lakások 
esetében a bérbeadónak történő utalással, vagy  

c) közüzemi díjtartozásként a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással 
biztosítható.”  

5. § A Rendelet 17. § -a helyére a következő rendelkezés lép: 

„17. § (1) Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő 
szolgáltatások költségeihez való teljes, vagy részbeni hozzájárulás 
állapítható meg esetenként annak a személynek 

a)  aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és esetenként felírt gyógyszer 
kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből 
biztosítani nem tudja, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.             
A támogatás biztosítása a gyógyszertárnak vagy a gyógyászati segédeszközt 
biztosító intézménynek, vagy a támogatottnak való utalással történik. 

b) aki közgyógyellátási igazolványra jogosult, de a havi gyógyszer kiadása a 
közgyógyellátás alapján nem elégíthető ki, a felírt gyógyszerek, gyógyászati 
segédeszközök közgyógyellátás alapján nem beszerezhetők, a támogatás 
biztosítása a gyógyszertárnak vagy a gyógyászati segédeszközt biztosító 
intézménynek, vagy a támogatottnak való utalással történik. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás gyógyszerköltség részbeni 
hozzájárulásához kéthavonta vehető igénybe, melynek maximális összege 
4.000 Ft, de nem haladja meg a felírt gyógyszerköltség 80 %-át. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás gyógyászati segédeszköz 
költségének részbeni lefedezéséhez maximum 10.000 Ft, de nem haladja meg 
a gyógyászati segédeszköz költségét. 

(4) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás iránti kérelem kötelező 
melléklete, a háziorvos vagy kezelőorvos által felírt rendszeres, vagy 
esetenként szedett gyógyszerek vagy a gyógyászati segédeszközt költségének 
összegéről szóló előzetes igazolás.” 

6.§ Hatályát veszti a Rendelet 18. § (3) bekezdése. 

7. § A Rendelet 19. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 „19. § (3) A kérelem benyújtására kiskorú esetén a szülő, nagykorú esetén a 
tanuló saját maga jogosult. Ha a tanuló nagykorú az ösztöndíjat részére kell 
megállapítani és folyósítani.” 

 

 

8. § Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba. 
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Dr. Vártás József     Molnár Oszkár 

   jegyző      polgármester 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelény Közös 
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. március 23. napján 
kihirdetésre került. 

Edelény, 2017. március 23. 
Dr.Vártás József 

                 jegyző 
 
 

 
11./ Napirendi pont tárgya: 
 
A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról  
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 56./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

7/2017.(III.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL  
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
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1.§ (1) Az önkormányzat fenntartásában működő Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 
megnevezésű szociális intézmény által biztosított alábbi személyes gondoskodást 
nyújtó alap- és szakosított ellátásokért térítési díjat kell fizetni: 

 
a) házi segítségnyújtás,  
b) étkeztetés,  
c) nappali ellátás,  
d) idősotthoni ellátás. 

 
(2) Térítésmentesen kell biztosítani a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

törvényben foglaltakon túl a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
 
2.§ A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátás 

intézményi térítési díja:  
 

(1) Időskorúak nappali intézményi ellátása:  
a) nappali ellátás térítési díja étkezés nélkül: napi 110 Ft  
b) nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd): napi 270 Ft + áfa + 110 Ft.  

(2) Időskorúak bentlakásos otthona intézményi térítési díja: 81900 Ft/hó/fő, 2730 
Ft/nap/fő.  

 
(3) Étkeztetés intézményi térítési díjai:  

a) étkeztetés intézményi térítési díja: 270 Ft + áfa,  
b) étkeztetés intézményi térítési díja az étel lakásra történő kiszállítása 

esetében: 270 Ft + 75 Ft = 345 Ft + Áfa  

Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő 
személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési 
díjat csak egy személyre lehet megállapítani.  

c) étkeztetés intézményi térítési díja az étel lakásra történő kiszállításával 
a közös háztartásban élő személy esetében: 270 Ft + Áfa.  

 
(4) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:  

a) szociális segítés esetében: 
aa) 60.000 Ft/hó jövedelem fölött: 250,-Ft/óra,  
ab) 40.000 Ft/hó – 60.000 Ft/hó közötti jövedelem esetén: 100 Ft/óra,  
ac) 40.000 Ft/hó jövedelem alatt: térítésmentes.  

 
b) személyi gondozás esetében: 

ba) 60.000 Ft/hó jövedelem fölött: 250,-Ft/óra,  
bb) 40.000 Ft/hó – 60.000 Ft/hó közötti jövedelem esetén: 100 Ft/óra,  
bc) 40.000 Ft/hó jövedelem alatt: térítésmentes.  

 
(5) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást térítésmentesen biztosítja az 

intézmény.  
 
3.§ Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba. 
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4.§ Hatályát veszti a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 
1/2016.(I.21.) önkormányzati rendelet.  

 
 

Dr. Vártás József Molnár Oszkár 
jegyző polgármester 

 
 
Kihirdetési záradék:  
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2017. március 23. 
napján.  
 
 
                 Dr. Vártás József 

                       jegyző    
 

 
12./ Napirendi pont tárgya: 
 
A településfejlesztési és településrendezési eszközök, valamint a településkép 
védelmével kapcsolatos dokumentumok készítése során alkalmazandó partnerségi 
egyeztetés szabályairól 
Előadó: polgármester 
 

(Rendelet-tervezet  a jegyzőkönyv mellékletét képezi 57./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
8/2017.(III.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a 
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a 

településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és 
elfogadásának közös szabályairól 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 
2.20 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) 
tájékoztatásának módja és eszközei 

1.§ Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: 

a) Edelény városban állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
lakosok, valamint  aki az adott településfejlesztésben, rendezési tervben érintett, 

b) valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható 
edelényi székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdek-képviseleti szervezet és 
edelényi székhellyel, telephellyel rendelkező vagy az adott településfejlesztéssel 
érintett gazdálkodó szervezet, 

c) valamennyi Edelény városban bejegyzett vagy az adott településfejlesztéssel 
érintett civil szervezet, 

d) valamennyi Edelény városban - az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 37. pontja szerinti - közművet működtető 
közműszolgáltató, és 

e) valamennyi Edelényben működő - a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, 
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 
2011. évi CCVI. törvény szerinti – bevett egyház. 

 

2.§ Az egyeztetésben résztvevők tájékoztatása a helyben szokásos módon 

a) az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (3780 Edelény, István király útja 52.) 
épületében megtalálható hirdetőtábláján elhelyezett hirdetményben; 

b) Edelény város honlapján – www.edeleny.hu – internetes felületen 
c) a helyi médiában hirdetéssel; 
d) közterületi hirdetőfelületeken; 
e) lakossági fórumokon; és 
f) egyéb eszközökön keresztül történik.  

 
3.§ Az önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a város honlapján 

külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk 
egységes kezelése érdekében. 

http://www.edeleny.hu/
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4.§ A partnerek a településfejlesztési típusú tervek, valamint a településrendezési 
eszközök és a településkép-védelmi dokumentációk készítésének, módosításának 
szándékáról a tervezés előtt a 2.§ -ban szabályozott módon értesülhetnek.  

5.§ (1) A partnerek a város honlapján létrehozott regisztrációs ablakon keresztül – vagy 
postai úton - nyilatkozhatnak, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési 
eljárásban.  

(2) A nyilatkozatban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a partner 
nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail elérhetőségét. 

6.§ A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök, valamint a településkép védelmével foglalkozó 
dokumentumok egyeztetésének és elfogadásának során csak a regisztrált partnerek 
tekinthetők érintett résztvevőnek.  

 
2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja 

7.§ (1) A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, és településképi 
dokumentumról és az egyeztetési eljárás módjától függően a kötelezően előírt 
meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez 
szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket 
tartalmazó tájékoztatást tölt fel a város honlapján biztosított tárhelyre, melynek 
megjelenéséről felhívást tesz közzé a honlap főoldalán; valamint a köztéri 
hirdetőfelületen és a helyi médiában.  

 
(2) A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, 

településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi 
rendelet egyeztetési eljárásai: 

 

Dokumentum 
Az eljárás 

fajtája 
Előzetes 

tájékoztatás 

Elfogadás 
előtti 

tájékoztatás 

Településfejlesztési 
Koncepció 
(TK) 

teljes van van 

Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégia (ITS) 

teljes nincs van 

Településrendezési 
Eszközök  
(HÉSZ, rendezési 
tervek TRT) 

teljes van van 

Településrendezési 
Eszközök  
(HÉSZ, rendezési 
tervek TRT) 

egyszerűsített nincs van 

Településrendezési 
Eszközök  
(HÉSZ, rendezési 
tervek TRT) 

tárgyalásos nincs van 
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Településképi 
Arculati 
Kézikönyv (TAK) 

teljes van van 

Településképi 
Rendelet (TER) teljes van van 

 
(3) A polgármester a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési 

stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet tekintetében a társadalmi bevonás keretében a 
partnereket előzetesen tájékoztatja  

a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, 
b) helyi lapban, 
c) az önkormányzati honlapon, és 
d) lakossági fórumon. 

(4) A polgármester az elkészült településfejlesztési koncepció, integrált 
településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati 
kézikönyv és településképi rendelet tekintetében széleskörű nyilvánosság 
biztosításával partnerségi véleményezésre bocsátja a munkaközi tájékoztatót 

a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, 
b) helyi lapban, 
c) az önkormányzati honlapon, és 
d) lakossági fórumon ismerteti annak tartalmát. 

 
8.§ (1) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a 

településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet készítésénél, módosításánál előírt minimális tájékoztatási 
formák: 

 

Dokumentum közterületi 
hirdetés 

helyi 
lap 

önkorm.-i 
honlap 

lakossági 
fórum 

TK 
teljes eljárásban 

készítés igen igen igen igen 

módosítás igen nem igen nem 

ITS 
teljes eljárásban 

készítés igen igen igen igen 

módosítás igen nem igen nem 

HÉSZ/TRT 
teljes eljárásban 

készítés igen igen igen igen 

módosítás igen igen igen igen 

HÉSZ/TRT  
egyszerűsített eljárásban 

készítés igen igen igen igen 

módosítás igen igen igen igen 

HÉSZ/TRT  
tárgyalásos eljárásban 

készítés igen igen igen igen 

módosítás igen igen igen igen 

HÉSZ/TRT állami 
főépítészi eljárásban 

     

módosítás igen nem igen nem 

TAK 
teljes eljárásban 

készítés igen igen igen igen 

módosítás igen igen igen igen 

TER 
teljes eljárásban 

készítés igen igen igen igen 

módosítás igen igen igen igen 
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Jelmagyarázat: 

     

záróvélemény 
megkérése 
előtt 
a kettő közül 
az egyik mód 

előzetes és 
munkaközi 
véleményezési 
szakaszban 

munkaközi 
véleményezési 
szakaszban 

végső 
véleményezési 
szakasz előtt 

a kettő közül 
az egyik mód 
kötelező 

 
(2) A 7.§ (3) bekezdés szerinti tájékoztatási követelményeket a kézikönyv, a 

településképi rendelet készítésénél, módosításánál, a koncepció, stratégia 
készítésénél valamint a településrendezési eszközök teljes eljárásban történő 
készítésénél, módosításánál teljes körűen kell betartani. 

 
(3) A 7.§ (4) bekezdésben foglalt követelményeket 

a) a koncepció és stratégia készítésénél teljeskörűen, módosításánál a 7.§ (3) 
bekezdés a) vagy c) pontja szerinti módon; 

b) a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített 
eljárásban történő készítésénél, módosításánál a véleményezési 
szakaszban teljeskörűen; 

c) a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő 
készítésénél, módosításánál a végső véleményezési szakasz 
kezdeményezése előtt a partnerekkel történő véleményeztetés során 
teljeskörűen, a Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés b) pontban foglalt 
esetben a 7.§ (4) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti módon; 

d)  a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő 
módosításánál a záró vélemény megkérése előtt a 7.§(4) bekezdés a) vagy 
c) pontja szerint módon; 

e)  kézikönyv, településképi rendelet készítésénél, módosításánál teljeskörűen 
kell teljesíteni. 

 
3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, 

dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje 
 

9.§ (1) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a 
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet készítéséről vagy módosításáról a partnerek az előzetes 
tájékoztatóval és az elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, 
észrevételeket tehetnek. 

(2) Az észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági 
fórumtól számított 8 napon belül, illetve ha nincs lakossági fórum, akkor a 7.§ 
(4) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti közzétételtől számított 8 napon belül 
lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni. 

(3) A polgármester a jóváhagyást megelőzően ismerteti a képviselő-testülettel a 
beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását, 
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egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve a vélemények alapján a 
koncepcióban, a stratégiában tett módosításokat. 

10.§ (1) A településfejlesztési koncepció (TK) véleményezési eljárásba regisztrált 
partnerek tájékoztatása a készítendő koncepcióról, a koncepció tervezetéről az 
önkormányzat honlapján vagy postai úton történik. A készítendő koncepcióval 
és a koncepció tervezettel kapcsolatban az önkormányzat honlapján megjelent 
tájékoztatásban megjelölt időpontig a résztvevő partnerek észrevételt, 
javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatják papíralapon 
vagy az önkormányzat honlapján megadott e-mail címre. A beérkezett 
észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az önkormányzat főépítésze 
(továbbiakban: főépítész) összesíti és a koncepció ügyiratához csatolja. 

(2) A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a koncepció 
elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A 
tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával 
együtt, megküldi a főépítésznek. Az el nem fogadott véleményeket és azok 
indokolását a polgármester a koncepciót tartalmazó előterjesztésben az azt 
elfogadó képviselő-testületi ülésen ismerteti. Az el nem fogadott 
véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész összesíti és a koncepció 
ügyiratához csatolja.  

11.§ (1) Az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) véleményezési eljárásba 
regisztrált partnerek tájékoztatása a stratégia tervezetéről az önkormányzat 
honlapján vagy postai úton történik. A stratégia tervezettel kapcsolatban az 
önkormányzat honlapján megjelent tájékoztatásban megjelölt időpontig a 
résztvevő partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, 
melyeket benyújthatják papíralapon vagy az önkormányzat honlapján 
megadott e-mail címre. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, 
véleményeket a főépítész összesíti és a stratégia ügyiratához csatolja. 

 
(2) A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a stratégia 

elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A 
tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával 
együtt, megküldi a főépítésznek. A véleményeket és a vélemények alapján 
átdolgozott stratégiát a polgármester az azt elfogadó képviselő-testületi ülésen 
ismerteti. A véleményeket a főépítész összesíti és a stratégia ügyiratához 
csatolja.  

12.§ (1) A településrendezési eszközök (helyi építészi szabályzat HÉSZ; 
településrendezési tervek TRT) véleményezési eljárásába regisztrált partnerek 
az önkormányzat honlapján vagy postai úton keresztül kapnak előzetes 
tájékoztatást a készítendő településrendezési eszközről vagy a meglévő 
településrendezési eszközök módosításáról. Az előzetes tájékoztatásban 
megjelölt időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt 
nyilváníthatnak, melyeket papíralapon vagy az önkormányzat honlapján 
megadott e-mail címre nyújthatják be.  

(2) A településrendezési eszköz elkészült tervezetének ismertetése az 
önkormányzat honlapján történik. Az elkészült tervezettel kapcsolatban az 
önkormányzat hivatalos honlapján megjelent időpontig a partnerek észrevételt, 
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javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon vagy az 
Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre nyújthatják be. A beérkezett 
észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és a 
településrendezési eszköz ügyiratához csatolja. 

(3) A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a 
településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki azokat 
szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, 
szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek. A véleményeket a 
polgármester a településrendezési eszközt elfogadó képviselő-testületi ülésen 
ismerteti. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-
testület dönt. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a 
főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja. Az el 
nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását, továbbá az elfogadott 
településrendezési eszközt a polgármester az önkormányzat honlapján 
közzéteszi.  

13.§ (1) A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása 
során is gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság 
biztosításáról, ezért a polgármester a településképi arculati kézikönyv és 
településképi rendelet elkészítésének, módosításának megkezdéséről a 
társadalmi bevonás keretében tájékoztatja a partnereket, akik javaslatokat, 
észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak, melyek 
figyelembevételével, az önkormányzati főépítész közreműködésével készülnek 
a településképi dokumentumok. 

 
(2) A polgármester az elkészült településképi arculati kézikönyvet és a településképi 

rendeletet vagy ezek módosítását partnerségi véleményezésre bocsátja, 
egyúttal a kézikönyvet véleményezésre megküldi a Magyar Építész Kamarának, 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a kulturális örökség védelméért 
felelős miniszternek és az illetékes nemzeti park igazgatóságnak, a 
településképi rendeletet véleményezésre megküldi az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóságnak, a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek 
és az illetékes nemzeti park igazgatóságnak. 

 
(3) A polgármester az elfogadás előtt ismerteti a képviselő-testülettel a beérkezett 

véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását, 
egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve az elfogadott vélemények alapján a 
településképi arculati kézikönyv tervezetében és a településképi rendelet 
tervezetében javasolt módosításokat. 

 
 
 
(4) Az államigazgatási szervekkel történő egyeztetés a Lechner Tudásközpont által 

üzemeltetett digitális egyeztetési felületen történik. A polgármester 
gondoskodik a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
digitális egyeztetési felületre történő feltöltéséről.  

 



 

 149 

4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök 
nyilvánosságát biztosító intézkedések 

 
14.§  Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 

stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv, 
településképi rendelet önkormányzat honlapján történő közzétételéről a 
polgármester a honlap szerkesztőjén keresztül gondoskodik. 

15.§ (1) A polgármester az elfogadott településképi arculati kézikönyvet és 
településképi rendeletet, illetve ezek módosítását az elfogadást követő 15 
napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi 

a) az önkormányzati honlapon hirdetményben és 
b) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és 
c) megküldi hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban az 

elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt a Lechner Tudásközpontba, az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak, a megyei 
kormányhivatal járási hivatala építésügyi osztályának.  

 
(2) A polgármester gondoskodik a településképi arculati kézikönyv és a 

településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján 
nyilvános értékelő felületet működtetéséről. 

(3) Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett 
véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel. 

 
5. Záró rendelkezés 
 

16.§ Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba. 

 
 

Dr. Vártás József 
jegyző 

 
 

Molnár Oszkár 
polgármester 

 

Kihirdetési záradék: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. március 23. napján 
kihirdetésre kerül. 
 

Dr. Vártás József 
jegyző 

 
13./ Napirendi pont tárgya: 
 
A településrendezési tervek készítése során alkalmazandó partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 139/2013. (VII.10.) határozat visszavonásáról 
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(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 58./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 12 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 

 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
50/2017.(III.23.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: A településrendezési tervek készítése során 

alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
139/2013. (VII.10.) határozat visszavonásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a településrendezési tervek készítése során 
alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
139/2013. (VII.10.) határozat visszavonásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
település-rendezési tervek készítése során alkalmazandó 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 139/2013. (VII.10.) 
határozata 2017. április 1-jén érvényét veszti. 

 
Határidő: a rendelet hatályba lépésének az időpontja 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, főépítész 

 
 
 
 
 
 
14./ Napirendi pont tárgya: 
 
EFOP-1.5.3-16-Humán szolgáltatások fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem 
benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
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(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 59./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy ez a pályázat humánszolgáltatások fejlesztésére irányul, 
szociális, egészségügyi, oktatási, stb. témakörökben, többek között egészségügyi 
szűrésekre, különböző rendezvények, oktatások szervezésére irányul. 
Ezt követően a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 12 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
51/2017.(III.23.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  EFOP-1.5.3-16-Humán szolgáltatások fejlesztése című 

felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az „EFOP-1.5.3-16-Humán szolgáltatások fejlesztése című felhívásra 
támogatási kérelem benyújtásáról” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be 
konzorciumi formában,  konzorciumi vezetőként az EFOP-1.5.3-16 
kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése című pályázati 
felhívásra. 

 
2. Képviselő-testület az igényelt támogatás összegét maximum 

bruttó 250 millió Ft összegben állapítja meg. 
 

3. Képviselő-testület a támogatási kérelemhez önerőt nem biztosít. 
 
 
 

4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
kérelem előkészítésére, tartalmának meghatározására és 
benyújtására, támogatott kérelem esetén a pályázat 
megvalósítására. 

 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
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Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
 
15./ Napirendi pont tárgya: 
 
Testvérvárosi együttműködés létesítéséről az erdélyi Székelyhíd településsel és pályázat 
benyújtása személyes találkozó létrehozására 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 60./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
mindkét határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Loj Balázs alpolgármester elmondja, hogy vannak a képviselő-testületben és a 
dolgozók között is vannak sokan, akiről biztosan tudja, hogy szívén viseli a határon túli 
magyarok sorsát. Jómaga is ezek közé tartozik, különös tekintettel a felvidékiekre és az 
erdélyiekre, és csak örömét szeretné kifejezni, hogy ilyen előterjesztés van előttük, ahol 
erdélyi testvér-települést szeretnének maguknak, ha megszavazza a testület. Köszöni a 
lehetőséget és reméli, hogy ebben együttműködik a képviselő-testület. 
 
Polgármester: Annyit kell tudni, hogy kaptak egy levelet Székelyhíd polgármesterétől, 
amiben együttműködést kérnek, illetve felhívta a figyelmet arra a pályázatra, amely 
pályázatból finanszírozható lenne az együttműködés. 
 
Béres Tibor képviselő csak annyit szeretne ezzel a pályázattal kapcsolatban elmondani, 
hogy Székelyhíddal mai napig élő kapcsolata van Edelénynek, az Edelényi Karitász napi 
kapcsolatot tart Böjti Csaba alapítványával, és pont ezzel a településsel, ezért külön örül 
annak, hogy ez most már városi szinten is egy komolyabb együttműködés kezdete 
lehet. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés 1. számú határozati javaslatának az 
elfogadását.  
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
52/2017.(III.23.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Testvérvárosi együttműködés létesítéséről az erdélyi 

Székelyhíd településsel és pályázat benyújtása 
személyes találkozó létrehozására 1. 
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Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Testvérvárosi együttműködés létesítéséről az erdélyi Székelyhíd 
településsel és pályázat benyújtása személyes találkozó 
létrehozására című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) kifejezi azon szándékát, 
hogy az erdélyi (Románia) Székelyhíd településsel 
testvérvárosi kapcsolatot kíván létesíteni. 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
tárgyalások megkezdésére. 

Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős:  polgármester 
Értesül: osztályok, Székelyhíd 

 
Polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés 2. számú határozati 
javaslatának az elfogadását.  
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

53/2017.(III.23.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Testvérvárosi együttműködés létesítéséről az erdélyi 
Székelyhíd településsel és pályázat benyújtása 
személyes találkozó létrehozására 2. 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Testvérvárosi együttműködés létesítéséről az erdélyi Székelyhíd 
településsel és pályázat benyújtása személyes találkozó 
létrehozására  című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. felhívásai között 
elérhető Testvérváros-települési programok és 
együttműködések című felhívásra. 

 

2. Képviselő-testület a pályázathoz önerőt nem biztosít. A 
támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet 
egy összegben folyósít a Támogató. A finanszírozás módja: 
100%-os támogatási előleg nyújtása utólagos beszámolási 
kötelezettséggel. Maximális támogatási intenzitás mértéke 
az összes elszámolható költség 100%-a. 
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3. Képviselő-testület az elnyerhető vissza nem térítendő 

támogatás maximális összegére, max. 2.500.000 forintra 
nyújtja be pályázatát. 

 
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erdélyi 

testvérváros, Székelyhíd pályázatba történő bevonására, a 
pályázat előkészítésére és benyújtására, nyertes pályázat 
esetén a pályázat megvalósítására. 

 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős:  polgármester 
Értesül: osztályok, Székelyhíd 
 

 
 
16./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 61./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 12 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 

 

 

 

 

 

 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
54/2017.(III.23.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelény Város Önkormányzatának 2017. évi összesített 

közbeszerzési tervének elfogadásáról 
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Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Edelény Város Önkormányzatának 2017. évi összesített közbeszerzési 
tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Edelény Város 

Önkormányzatának 2017. évi összesített közbeszerzési tervét – a 
határozat mellékleteként - jóváhagyja. 

 
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 

jóváhagyott Edelény Város Önkormányzat 2017. évi összesített 
közbeszerzési tervének Edelény város honlapján történő 
közzétételét. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, honlap szerkesztő 
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Melléklet az 54/2017.(III.23.) határozathoz 

 
 

Edelény Város Önkormányzatának  

2017. évi összesített közbeszerzési terve 
 

A közbeszerzés tárgya CPV kód 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárási típus 

Közbeszerzés 

előzetesen 

becsült értéke 

(nettó) Ft-ban 

 Időbeli ütemezés 

A 

közbeszerzés 

forrása 

 Az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

I. Építési beruházás       

Iparterület kialakítása Edelényben 

(TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011) 
45210000-2 

Nemzeti 

eljárásrend 
150 millió Ft 2017.IV.félév 2019.november 30. 

Európai Uniós 

forrás 

Iparterület kialakítása Edelényben 

(TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011) 

45232300-5 

45231300-8 

45223300-9 

Nemzeti 

eljárásrend 
340 millió Ft 2017.IV.félév 2019.november 30. 

Európai Uniós 

forrás 

Vásárcsarnok építése Edelényben 

a helyi termelők piacra jutásának 

segítése érdekében (TOP-1.1.3-

15-BO1-2016-00019) 

45210000-2 

45213141-3 

Nemzeti 

eljárásrend 
205 millió Ft 2017.IV.félév 2018.december 31. 

Európai Uniós 

forrás 



 

 157 

Környezettudatos fejlesztések 

Edelényben, egy zöldebb városért 

(TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016) 

45210000-2 

45212200-8 

Nemzeti 

eljárásrend 
133 millió Ft 2017.IV.félév 2018.december 31 

Európai Uniós 

forrás 

Környezettudatos fejlesztések 

Edelényben, egy zöldebb városért 

(TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016) 

45232300-5 

45213316-1 

45231300-8 

Nemzeti 

eljárásrend 
177 millió Ft 2017.IV.félév 2018.december 31 

Európai Uniós 

forrás 

Kerékpárút építés Edelényben a 

fenntartható közlekedés terjesztése 

érdekében (TOP-3.1.1-15-BO1-

2016-00022) 

45233200-1 

45213316-1 

45231300-8 

45233162-2 

Nemzeti 

eljárásrend 
315 millió Ft 2017.IV.félév 2019.június 30. 

Európai Uniós 

forrás 

Edelényi Mátyás Óvoda és 

Bölcsőde Egresi Óvodai 

telephelyének energetikai 

korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-

BO1-2016-00071) 

45210000-2 
Nemzeti 

eljárásrend 
58 millió Ft 2017.IV.félév 2018.június 30. 

Európai Uniós 

forrás 

Közösségi terek kialakítása és a 

leromlott városi területek 

rehabilitációja Edelényben (TOP-

4.3.1-15-BO1-2016-00004) 

45210000-2 
Nemzeti 

eljárásrend 
255 millió Ft 2017.IV.félév 2018.december 31. 

Európai Uniós 

forrás 

Településkép, közösségi tér 

fejlesztése (VP-6-7.4.1.1-16) 

Panzió fejlesztése 

45210000-2 
Nemzeti 

eljárásrend 
40 millió Ft 2017.III.félév 2018.április 30. 

Európai Uniós 

forrás 
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Településkép, közösségi tér 

fejlesztése (VP-6-7.4.1.1-16) 

Művelődési központ fejlesztése 

45210000-2 
Nemzeti 

eljárásrend 
41 millió Ft 2017.III.félév 2018.június 30. 

Európai Uniós 

forrás 

Külterületi helyi közutak 

fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) 

Külterületi utak fejlesztése 

Edelény-Császtán 

45233160-8 

45233222-1 

45233228-3 

Nemzeti 

eljárásrend 
75 millió Ft 2017.III.félév 2018.június 30. 

Európai Uniós 

forrás 

 

Edelény, 2017.március 23. 

 

 

Molnár Oszkár 

polgármester 
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17./ Napirendi pont tárgya: 
 
Vásárlási utalványok felhasználásának engedélyezéséről 
Előadó: polgármester 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 62./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az edelényi nyugdíjasok részére kiosztott 
karácsonyi utalványból néhány megmaradt, nem vették át, ezért ennek a 
felhasználásáról dönt most a testület. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
55/2017.(III.23.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Vásárlási utalványok felhasználásának engedélyezéséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „vásárlási utalványok felhasználásának 
engedélyezéséről” szóló előterjesztést, és az alábbi döntést 
hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) engedélyezi a 2016. 
évben megmaradt és fel nem használt 52 db, egyenként 
3.000.- Ft értékű vásárlási utalványok települési támogatás 
keretében, természetbeni juttatás formájában történő 
felhasználását. 

 
2. A Képviselő-testület Edelény Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 
1.1.1. pontja alapján a vásárlási utalványokat a polgármes- 
terre átruházott hatáskörében eljárva, települési támogatás 
keretében, természetbeni juttatás formájában fogja 
biztosítani a szociálisan rászorulók részére. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2017. március 31.  
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesülnek: osztályok 
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18./ Napirendi pont tárgya: 
 
Városi Sport- és Szabadidőközpont működtetéséről 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 63./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Csabai Gyula képviselő úgy gondolja, hogy a sporttelep üzemeltetéssel kapcsolatos 
dolgokat nagyrészt a Kft. üzleti tervénél kivesézték, azonban érdemes lenne az 
elkövetkezendő időszakban odafigyelni és úgy összeállítani a sportegyesületnek a TAO-s 
költségvetését, illetve dolgait, hogy akár foglalkoztatott, illetve a karbantartáshoz 
szükséges eszközök is belekerülhessenek. Nekik segíteni őket abban, hogy a TAO-s 
keretet fel tudják tölteni, hiszen szerinte náluk is összeállt úgy ez a rendszer azzal, hogy 
átvették a fiatalokat, megvannak a különböző korosztályos csapatok, így elég szép 
összeget tudnak igényelni a működésre, talán ez 10 milliós nagyságrend is lehet éves 
szinten, ami az önkormányzati támogatással együtt bőven elég kell, hogy legyen egy 
megyei I. osztályú csapatnak. Ami ezután jöhet, azt kell végiggondolnia az 
önkormányzatnak, ha sikerül elérni azt, hogy lesz egy klubházuk vagy egy sportöltöző, 
illetve a létesítmény fejlesztése tulajdonképpen ezzel befejeződhet, illetve helyére 
kerülhet. Az, hogy utána az üzemeltetést hogy oldják meg, szedjenek-e a sportolóktól 
valamilyen tagdíjat, vagy bevételt, kiépítenek-e esetleg egy beléptető rendszert, vagy 
bármi mást, van-e erre lehetőség, van-e fedezet, van-e pályázat, vagy ez a képviselő-
testület dolga lesz eldönteni. Van arra is példa, hogy teljesen ingyen használhatják 
különböző települések lakosai a sportpályát, illetve a rendelkezésre álló eszközöket, de 
van arra is példa arra, hogy adott esetben egy éves díj megfizetése mellett juthatnak 
hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz akár a szabadidősportot igénybe vevők is. Azt 
gondolja, hogy amennyire lehet, minimalizálni kell az önkormányzat, illetve a Kft. 
részéről a működtetési költségeket. Ha összességében összeáll ez az egész beruházás, 
akkor végig kell gondolni, hogy hogyan tudják ezt működtetni, márcsak azért is, mert 
nem csak a működtetésről, hanem egy folyamatos állagmegóvásról is szó kell, hogy 
legyen, hiszen vannak olyanok, akik nem rendeltetésszerűen használják akár a 
sporteszközöket, akár a létesítményeket és ez hosszú távon még többe is kerülhet az 
önkormányzatnak, mintha elébe mennek a dolgoknak. 
 
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
56/2017.(III.23.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Városi Sport- és Szabadidőközpont működtetéséről 
 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) megtárgyalta a Városi Sport- és Szabadidőközpont 
működtetéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Képviselő-testület 2017. április 1. napi hatállyal felhatalmazza a 

Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft-t (székhely: 
Edelény, Borsodi út 26., adószáma: 21940932-2-05), mint a Városi 
Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetőjét arra, hogy meghatározza 
a Városi Sport- és Szabadidőközpont  
a) házirendjét, használati rendjét, 
b) a sportpályák igénybe vételének feltételeit és 
c) a sportpályák használatáért fizetendő díjakat – a jelen határozat 

2. pontjában foglaltak és a Miskolci Egyházmegyével 2017.07.19. 
napján megkötött, 109/2016.(VII.14.) határozattal jóváhagyott, 
háromoldalú együttműködési megállapodás figyelembevételével. 

 
2. Képviselő-testület a városban működő sportegyesületek, 

köznevelési, illetve önkormányzati fenntartású intézmények részére 
a Városi Sport- és Szabadidőközpont sportpályáinak, 
létesítményeinek a használatát az előzetesen egyeztetett 
időpontokban továbbra is ingyenesen biztosítja. 

 
3. Képviselő-testület 73/2014.(VI.13.) határozata 2017.03.31. napjával 

hatályát veszti. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 Értesül: osztályok, Kft. 
 
 
19./ Napirendi pont tárgya: 
 
A Művelődési Központ épületének tartószerkezeti javítására pénzügyi fedezet 
biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 64./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy ez a téma többször előkerült, polgármester úr 
is említette, hogy mese nincs, meg kell oldani ezt a problémát annak ellenére, hogy van 
egy benyújtott pályázatuk, és nem biztos, hogy szerencsés, de jelen esetben tényleg 
van egy orvosolandó probléma, és ha tetszik, ha nem, ez egy olyan dolog, amit meg 
kell oldani. Arra számítottak, hogy talán ez a pályázat azért korábban elbírálásra kerül, 
és ha jól emlékszik a benyújtási határidő 2016. május volt, most 2017. március végén 
járnak, és még mindig nincs benne döntés. Bízik benne, ha lesz is, az pozitív lesz. 
 
Polgármester: Képviselő úr jól emlékszik, egy szűk éve adták be ezt a pályázatot, amit 
a Művelődési Központ állagmegóvására, korrodált elemeinek a kijavítására szeretnének 
felhasználni. Igazgató úrtól kapott egy levelet két héttel ezelőtt, hogy abban az 
esetben, amennyiben a gimnáziummal szemben lévő lépcső nem kerül kijavításra, akkor 
ő tovább a felelősséget nem tudja vállalni. Ez a lépcső tényleg balesetveszéjessé vált, 
ezért megcsináltatják. Ezt most saját pénzből kell elvégezni, mert nem tűr halasztást. 
Ezt követően a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
57/2017.(III.23.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: A Művelődési Központ épületének tartószerkezeti 

javítására pénzügyi fedezet biztosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Művelődési Központ épületének tartószerkezeti 
javítására pénzügyi fedezet biztosításáról l szóló előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) elrendeli az Edelény, 
Borsodi út 9. szám alatti Művelődési Központ épület 
Borsodi út felőli terasz lépcsőjének az előterjesztés 
mellékletét képező költségvetés szerinti tartószerkezeti 
javítását és az épület tartópillérek vonalában történő 
lezárását.  

 
Határidő: 2017. április 30.  
Felelős: polgármester 
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2. A Képviselő-testület a tartószerkezeti javítás és járulékos 
munkáinak elvégzésére a 2017. évi költségvetés fejlesztési 
tartaléka terhére 1.400.000,- Ft pénzügyi fedezetet 
biztosít.  

  
Határidő: azonnal, illetve 2017.04.30 
Felelős: polgármester, pénzügyi ov. 
Értesül: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és  
            Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

 
 

 
 
Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt – 
megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
           
 
            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
 
 


