






Melléklet a 3/2021.(I.18.) határozathoz 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető 

(magasabb vezető) munkakörének betöltésére az alábbiak szerint: 

 

1.) Közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

2.) Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 

3.) A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2021. június 1.-2026. május 31-ig 

szól. 

 

4.) A munkavégzés helye: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

3783 Edelény, Árpád út 29. 

 

5.)  A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások irányítása, koordinálása. Az 

intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek 

ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti 

és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket.  

 

6.)  Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

7.) Pályázati feltételek: 
- felsőfokú képesítés, 
- magyar állampolgárság,  
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
- az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerinti felsőfokú 

szakirányú végzettség, vagy 
- 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1. számú melléklet I. Rész I. 

Alapellátások 1. pontja szerinti felsőfokú szakirányú végzettség,   
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget igénylő, vagy felsőfokú 

szakmai képesítést igénylő munkakörben a gyermekvédelem, a 
szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

- büntetlen előélet, 
- a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt. 
 

8.)  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- a pályázó személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát 

bemutató önéletrajz, 



- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy magasabb vezetői megbízás 

esetén a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, 
-  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, 

- pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet 
érintő gondnokság alatt, 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban 
résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, 

- az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát, 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul-e a pályázatának 

nyílt ülésen történő elbírálásához, vagy kéri zárt ülés tartását. 
 

9.) A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be. 

 

10.) A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28. 
 

11.) A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár 
Oszkár polgármester nyújt a 48/524-100-as telefonszámon. 
 

12.) A pályázat benyújtásának módja:  
Kizárólag postai úton, a pályázatnak Edelény Város Önkormányzat címére 

történő megküldésével (3780 Edelény, István király útja 52. Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: 1/2021, valamint a 

munkakör megnevezését: intézményvezető. 

 

13.) A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság tagjaiból és a szakmai érdek-
képviseleti szövetség képviselőjének, illetőleg egyesület képviselőjének 
vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjából álló bizottság 
véleményezi.  A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen 
hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet készít. A pályázat kiírója 
a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

 
14.) A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30. 

 
15.) A pályázati kiírást további közzétételének helye, ideje: 

 

Edelény Város Önkormányzata hirdetőtáblája – 2021. január 20. 
 

16.) A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Az illetmény megállapítására a Kjt-n túl a 257/2000. (XII.26.) Korm. 
rendelet rendelkezései is irányadóak. 





Melléklet a 4/2021.(I.18.) határozathoz 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Városi Piac és Vásárcsarnokban található 

üzlethelyiségek 

 

BÉRBEADÁSÁRA 

Edelény Város Önkormányzata által benyújtott „Vásárcsarnok építése Edelényben a 

helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében” című és TOP-1.1.3-15-BO1-2016-

00019 azonosító számú támogatási kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásban részesítette. 

A vásárcsarnok helye városunk kereskedelmi centrumának tekinthető központi része, a 

9/18. helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan. Ezen a területen lakossági 

igényeket kielégítő kereskedelmi egységek (PENNY MARKET, COOP Áruház) mellett 

autóbusz végállomás, Művelődési Központ található. A vásárcsarnok épületét a két 

szupermarketre merőlegesen került kialakításra, így a három épület egy teret zár közre, 

ami felé a piac épülete a tömegével is nyit. Az épület kialakításának fő szempontja a 

nagy központi árusító tér, amelyet körbe vesznek a kisebb helyet igénylő árusító és 

egyéb funkciókat befogadó helyiségek. 

A beruházás célja a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása, a 

helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztés. 

Hozzájárul a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzéséhez, a helyi 

gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításához, a fenntartható és 

befogadó fejlődés céljának eléréséhez. 

Az elkészült vásárcsarnok véglegessé vált engedéllyel rendelkezik. 

A vásárcsarnokban két módon fog zajlani az elárusítás. Az épület központi részében 48 

db elárusító hely biztosított a termékek eladására. Ezek igénybevétele napi díj 

megfizetésével lehetséges elsősorban őstermelőknek, helyi termelőknek.  

A „Helyi termelői piac” nyilvántartásba vételre, a „Piac” üzemeltetési engedélye 

kiadásra került.  

Jelen pályázati felhívás keretében a H azonosító jelű, 29,39 m2 területű 

hentes, vagy egyéb üzlet bérleti jogát kívánjuk pályázat útján értékesíteni. 

A bérleti díj minimális ajánlati összege: 1800 Ft/m2/hó. 



Az Önkormányzat a pályázat benyújtását megelőzően helyszíni bejárást biztosít 

előzetes bejelentést követően az érdeklődők részére 2021. február 09. napjáig. 

Bejelentkezni az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal központi számán, 48/524-100-as 

telefonszámon lehetséges. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 15. (hétfő) 12:00 óra. 

A pályázati ajánlatot (pályázati adatlap+melléklet) papír alapon személyesen az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályán (Edelény, István 

király útja 52.), vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton lehet 

benyújtani.  

Az ajánlatok elbírálása 2021. február 23-án (kedden) 14:00 órakor történik az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében. 

Amennyiben egy adott üzlethelyiségre több érvényes ajánlat érkezik, licittárgyalás 

megtartására kerül sor 2021. február 23-án (kedden) 14:00 órától kezdődően az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében. 

Ha az üzlethelyiségek bérleti jogára csak egy pályázat érkezik, a pályázott helyiség 

vonatkozásában licittárgyalásra nem kerül sor. 

Licittárgyalás esetén a licitlépcső összege a bérleti díj minimális ajánlati összegének 20 

%-a (360 Ft/m2/hó.) 

A helyiségek víz és elektromos energia fogyasztása külön mérőórával mérhető, amely az 

üzemeltetővel történő rezsiköltség elszámolás alapjául szolgál.  

A fűtési rendszer egységes, annak elszámolása légköbméter arányában történik. 

A teljes épületet kültéri kamerás megfigyelőrendszer védi, az üzletek a csarnoktól 

függetlenül önálló vagyonvédelmi hálózattal rendelkeznek. 

A nyertes pályázó által elfogadott bérleti díj nem foglalja magában az épület 

üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket (közüzemi díjak, 

karbantartási költségek, szolgáltatások díjai, egyéni beruházással kapcsolatos költségek 

stb.). 

A kialakított helyiségekben csak olyan termék és olyan módon forgalmazható, amelyet a 

kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. 

rendelet lehetővé tesz.  

Egyéb kikötések: 

• A helyiségben kizárólag élelmiszer (elsősorban hús-, hentes-, füstölt árú, tej, 
tejtermékek, édesség) forgalmazható 

• A nyertes pályázó a bérleti jogot harmadik személy részére nem adhatja át 
(albérletbe adás tilalma), 



•  A pályázónak a pályázati adatlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati 
feltételeket elfogadja, és amennyiben a pályázatot megnyeri az általa vállalt összeg 
szerinti kéthavi bérleti díj előleggel rendelkezik, és ezt a bérleti szerződés aláírását 
követően kibocsátott számla ellenében 8 napon belül megfizeti. 

A pályázók köre: 

A pályázaton részt vehet bármely, az Európai Unió területén bejegyzett: 

a) székhellyel rendelkező gazdasági társaság,  

b) egyéb jogi személy,  

c) egyéni vállalkozó, akinek 

• nincs köztartozása, valamint Edelény Város Önkormányzata felé nincs három 
hónapnál régebben lejárt tartozása, 

• gazdálkodó szervezet esetén nem áll végelszámolás, felszámolás, vagy végrehajtási 
eljárás alatt és erről nyilatkozik, 

• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § alapján átlátható 
szervezetnek minősül. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-

a alapján átlátható szervezetnek minősül. 

b) az üzlethelyiség tervezett hasznosításának leírása. 

A pályázathoz csatolni kell: 

a) igazolást arról, hogy nincs köztartozása, valamint nyilatkozatát hogy Edelény Város 

Önkormányzata felé nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása. Amennyiben 

a pályázó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, nemleges 

adóigazolás becsatolása nem szükséges, 

b) nyilatkozatot arról, hogy nyertes pályázat esetén tevékenységét a szerződés 

hatályba lépésétől számított 1 hónapon belül megindítja, az erre vonatkozó 

engedélyeket beszerzi. 

A pályázati felhívás mellékletét képezi az üzlethelyiség elhelyezkedéséről készített 

alaprajz. 

Edelény, 2021. január 18. 

Edelény Város Önkormányzat



 
H azonosító jelű, 29,39 m2 területű üzlethelyiség 

 

 

 

 

 

Edelény, Vásárcsarnok alaprajz 

 

 

 



PÁLYÁZATI ADATLAP 

Üzlethelyiség bérbevételére 

 

Alulírott ……………………………………………….., mint a 

……………………….……………………………. képviselője megpályázom az Edelény Város 

Önkormányzata által az Edelény, Borsodi út 9/18.helyrajzi számon található Városi 

Piac és Vásárcsarnokban meghirdetett H azonosító jelű 29,39 m2 üzlethelyiséget. 

 

Az üzlethelyiségért ajánlott bérleti díj összege1:  

Az üzlethelyiségért ajánlott 

bérleti díj 

1.800 Ft/m2/hó 

 

Az üzlethelyiségben tervezett tevékenységi kör megnevezése: 

 

 

 

 

 

A pályázó adatai:  

A pályázó szervezet megnevezése:  

Székhelye:  

Cégjegyzékszám/vállalkozói 

igazolvány száma: 

 

Adószám:  

Képviselő neve:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

Kapcsolattartó e-mail címe:  

 

 
1 Amennyiben egy adott üzlethelyiségre több érvényes ajánlat érkezik, licittárgyalás megtartására kerül sor, a 

licitlépcső összege a bérleti díj minimális ajánlati összegének 20 %-a (360 Ft/m2/hó.) 

 



A vállalkozás rövid bemutatása:  

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

Az üzlethelyiség tervezett hasznosításának leírása: 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

Referenciák (amennyiben rendelkezik):  

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Mellékletek:   

- nyilatkozat a pályázati felhívásban előírt feltételek teljesüléséről 

- Adóigazolás köztartozás mentességről (amennyiben releváns) 

 

 

Kelt,  

 

………………………………..  

pályázó 



NYILATKOZAT 

 

Alulírott ……………………………………………….., mint a 

……………………….……………………………. képviselője jelen pályázati adatlap 

aláírásával kijelentem, hogy  

1. A pályázati adatlapon általam feltüntetett, valamint a mellékletben csatolt 

igazolásokon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. 

2. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és/vagy a 

pályázathoz általam benyújtott mellékleteken szereplő adatok nem felelnek meg 

a valóságnak, úgy pályázatom az elbírálási eljárásból kizárásra kerül. 

3. A jelen pályázati adatlap aláírásával hozzájárulok, hogy: 

a) a pályázati adatlapon megadott személyes adataimat a pályázatot kiíró 

nyilvántartásba vegye és azokat – kizárólag a pályázat lebonyolítása, a 

támogatásra való jogosultság ellenőrzése, illetve nyertes pályázat esetén a 

támogatás nyújtása céljából és az ahhoz szükséges mértékben és ideig 

kezelje; nyertes pályázóként pedig hozzájárulok nevemnek Edelény Város 

honlapján történő közzétételéhez. 

b) a pályázati adatlapon megadott személyes adataimat a pályázat elbírálása 

céljából a pályázatot kiíró illetékes tisztviselői és munkatársai, valamint a 

javaslattevő és döntést hozó testület tagjai teljes egészében megismerjék. 

4. Kijelentem, hogy a pályázati felhívás feltételrendszerét megismertem és pozitív 

bírálat esetén magamra nézve kötelezőnek elfogadom. 

5. Tudomásul veszem, hogy nyertes pályázat és bérleti szerződés megkötése 

esetén a bérleti jogot harmadik személy részére nem adhatom át (albérletbe 

adás tilalma). 

6. Nyertes pályázat esetén vállalom, hogy az általam ajánlott összeg szerinti 

kéthavi bérleti díj előleggel rendelkezem és azt a bérleti szerződés aláírását 

követően kibocsátott számla ellenében 8 napon belül megfizetem. 

7. Nyilatkozom, hogy nincs köztartozásom,  

a. erre vonatkozóan szerepelek a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

vagy  

b. hatósági igazolás csatolása pályázatom mellékleteként megtörtént. 

(Megfelelő aláhúzandó). 

8. Nyilatkozom továbbá, hogy Edelény Város Önkormányzata felé nincs három 

hónapnál régebbi lejárt tartozásom. 

9. Kijelentem, hogy a pályázó gazdálkodó szervezet esetén nem áll végelszámolás, 

felszámolás, vagy végrehajtási eljárás alatt. 

10. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 

2011.évi CXCVI.törvény 3.§-a alapján átlátható szervezetnek minősül. 



11. Kötelezettséget vállalok nyertes pályázat esetén, hogy tevékenységemet a 

szerződés hatályba lépésétől számított 1 hónapon belül megindítom, az erre 

vonatkozó engedélyeket beszerzem. 

12. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az 

üzlethelyiség bérbevételére vonatkozó pályázaton való részvétel feltétele. 

 

A személyes és a különleges adatok kezelése a pályázatot elnyertek esetében a 

Vásárcsarnok építésére vonatkozó projekt (TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019) 

fenntartási idejének végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a 

számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a pályázatok beérkezésétől 

számított 8 évig tart. Az eredménytelen, vagy elutasított pályázati anyagokban 

szereplő személyes és a különleges adatok kezelése a pályázat benyújtásának 

napját követő 2 évig tart. Az érintettek hozzájárulása indokolás nélkül 

bármikor visszavonható. A személyes és a különleges adatok kezelésével 

kapcsolatban az adatkezelők harmadik fél részére történő adattovábbítást nem 

végeznek. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba 

betekintést csak az adatkezelők a pályázat elbírálásával, valamint a 

támogatások kifizetésével megbízott munkatársa(i) nyerhet(nek), feladatának 

ellátáshoz szükséges ideig és mértékben. Az érintettek az adatkezelés teljes 

időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal 

(tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való 

jog). Jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/C., telefon: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhatnak. 

 

 

Kelt,  

 

 

………………………………..  

pályázó 

 

 

 







 

 

 

 

1. mellékelt a 6/2021.(I.18.) határozathoz 
Okirat száma: 1/M/2021. 

Módosító okirat 
Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Edelény Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete által 2019. január 7. napján kiadott, 1/A/2018. számú 

alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Edelény 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021.(I.18.) határozatára 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 Konyha 3780 Edelény, Borsodi út 36/b. 

„ 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

Kelt: Edelény, …. 

P.H. 

 ___________________________ 

 Molnár Oszkár polgármester 



 

 

 

 

2.melléklet a 6/2021.(I.18.) határozathoz 

 

Okirat száma: 1/A/2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Hadobás Pál 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: Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely 

1.1.2. rövidített neve: Hadobás Pál 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 Konyha 3780 Edelény, Borsodi út 36/b. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.01.17. 
  



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. 
 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata 
3.2.2. 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, 

- 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 

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. 

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 

 


