


 

 

 

 

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 

 


