EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. március 19-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
2. Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum, valamint a
könyvtári intézményegység 2015. évi munkatervének jóváhagyásáról
3. A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület átnevezéséről
4. Önkormányzati rendészeti szerv létrehozásának előkészítéséről
5. „Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási
városrészen” című pályázat benyújtásáról

hely

kialakítása

a

Finkei

6. Az Edelény belterület 2098 és 2099 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó,
térítésmentes felajánlásról
7. Az Edelény belterület 688 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, térítésmentes
felajánlásról
8. Vagyonvédelmi Alapítvány megszűntetéséről
9. A járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás 1. számú módosításáról

E d e l é n y, 2015. március 19.
Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én
a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendes nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Káli
Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Loj Balázs
alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya, Virág
Tamás képviselők
Igazoltan távol: Csabai Gyula képviselő, Fischer Ferdinánd képviselő
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Dr.Hudák Zita Edelényi Járási Hivatal vezetője
35./ előterjesztésnél:
Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
Dr.Mecser Tamás r. ezredes,
BAZ. Megyei Rendőrfőkapitány-helyettes
Soltész András r. alezredes Edelényi
Rendőrkapitányság vezetője
36./ előterjesztésnél:
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum, valamint a könyvtári
intézményegység 2015. évi munkatervének jóváhagyásáról
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és
Szekrényessy Árpád Múzeum igazgatója
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület nyílt ülésén résztvevőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 10
fő jelen van.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
Előadó: kapitányságvezető
2. Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum, valamint a
könyvtári intézményegység 2015. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: igazgató
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3. A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület átnevezéséről
Előadó: polgármester
4. Önkormányzati rendészeti szerv létrehozásának előkészítéséről
Előadó: polgármester
5. „Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási
városrészen” című pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester

hely

kialakítása

a

Finkei

6. Az Edelény belterület 2098 és 2099 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó,
térítésmentes felajánlásról
Előadó: polgármester
7. Az Edelény belterület 688 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, térítésmentes
felajánlásról
Előadó: polgármester
Javasolja napirendre felvenni a „Vagyonvédelmi Alapítvány megszüntetéséről szóló
42./ sorszámú előterjesztést, valamint „A járási hivatal kialakításáról szóló
megállapodás 1. számú módosításáról” szóló 43./ sorszámú előterjesztést.
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével, - 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselőtestület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását – a módosítással együtt –
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 10 képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta az alábbiak szerint:
1./ Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
Előadó: kapitányságvezető
2./ Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum, valamint a
könyvtári intézményegység 2015. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: igazgató
3./ A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület átnevezéséről
Előadó: polgármester
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4./ Önkormányzati rendészeti szerv létrehozásának előkészítéséről
Előadó: polgármester
5./ „Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen”
című pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
6./ Az Edelény belterület 2098 és 2099 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó, térítésmentes
felajánlásról
Előadó: polgármester
7./ Az Edelény belterület 688 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, térítésmentes felajánlásról
Előadó: polgármester
8./ Vagyonvédelmi Alapítvány megszüntetéséről
Előadó: polgármester
9./ A járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás 1. számú módosításáról
Előadó: polgármester

Tárgyalt napirendi pontok
1./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
Előadó: kapitányságvezető
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 35. sorszám alatt.)
Polgármester megkérdezi Soltész András kapitányságvezető urat, hogy a
beszámolóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Soltész András kapitányságvezető a beszámolót azzal kívánja kiegészíteni, hogy
2014.évben rendkívül nagy hangsúlyt fektettek Edelény város állagmegóvására,
különös tekintettel a megújult belvárosra, amit sikerült megőrizni ebben a formában,
ahogyan most látják. Kisebb rongálások ugyan előfordultak, mint pl. fák kitörése, de
valamennyi esetben az elkövetőket sikerült beazonosítani. Nem annyira anyagi
kárról, hanem inkább erkölcsi kárról van szó, amikor egy elkövető kukákat,
korlátokat, virágos ládákat döntögetett fel, akinek a kihallgatása a tegnapi napon
megtörtént. A jövőre vonatkozóan is ígéri, hogy a kapitányság dolgozói mindent
megtesznek azért, hogy a városnak a közbiztonsága, a látképe, az állaga ilyen
módon maradjon meg, mint jelen pillanatban.
Polgármester ezt követően kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság javasolja az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
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Káli Richárd képviselő a Civil Összefogás nevében köszönetét fejezi ki
kapitányságvezető úrnak, és az állomány valamennyi dolgozójának az elmúlt évben
végzett munkájáért, a jövőben pedig sok erőt, egészséget kíván munkájukhoz.
Loj Balázs alpolgármester: Volt szerencséje kapitányságvezető úrnak és az
állományának is elmondani, hogy nem ismerte az igencsak mutatós és jó
statisztikákat, amit előadott kapitány úr a rendőrségi beszámolójában, de azt kell,
hogy mondja, érezhető a folyamatos, fegyelmezett rendőri jelenlét mind a városban,
mind a térségben is. Megköszöni kapitányságvezető úrnak és a kapitányság
állományának, hogy vigyáznak reggelente a zebráknál a gyermekeikre évek óta.
Mindig ott vannak, minden reggel, láthatják őket, éjszaka járőröznek folyamatosan,
gyalogos szolgálatot teljesítenek az állomány dolgozói. Azt is megköszöni, hogy
kapitányságvezető urat nagyon sokszor látják az utcán, akár az önkormányzatnál,
jön és egyeztet mindenféle dologban. Továbbra is ilyen eredményes és sikeres
munkát kíván a kapitányságvezető úrnak és az állománynak.
Borza Bertalan képviselő: Az Edelényi Rendőrkapitányság beszámolója során egy
nagyon jó szerkezeti felépítésű, könnyen áttekinthető anyagot kaptak. A tartalmi
elemeire külön kitérne, egyrészről mondhatja azt, hogy megszokott Edelényben a
kimagasló bűnügyi munka, a felderítési arány, és biztos benne, hogy ez nem csak
egy jó statisztika, hanem e mögött tényleges teljesítményt, munkát lehet megtalálni.
Kiemelten foglalkozott a beszámoló a bűnmegelőzés kérdéskörével, és ebből is
nagyon fontosnak tartja, hogy a fiataloknál, a gyermekeknél a DADA-program
népszerűsítését, ami tudomása szerint a kapitányság teljes területén folyik. Szerinte
lehet, hogy ennek sokkal nagyobb a jelentősége, főleg a jövőre nézve lesz nagyobb
jelentősége, mert már gyermekkorban elrettentik a dizájner drogokkal, könnyűdrogokkal, azok hatásaival, amivel befolyásolni tudják a gyermekeket. A kapitányság
munkájához gratulál, és kéri kapitány urat, hogy a testület elismerését tolmácsolja a
kapitányság dolgozóinak.
Magyar Árpádné képviselő: Köszöni a kapitányság dolgozóinak a munkáját, és azt
is köszöni kapitány úrnak, hogy az egresi városrészen mindennapos a jelenlétük.
Polgármester: Köszöni Dr.Mecser Tamás volt kapitány úrnak, hogy úja eljött
hozzájuk, úgy érzi, hogy ez valamit jelez a részükre. Ha jók az emlékei,
főkapitánysága rövid kapitányi ittléte alatt elég jelentős dolgok történtek a közrend,
közbiztonság területén, és azóta gyakorlatilag az Edelényi Rendőrkapitányság
vezetői munkatársai feladatuk magaslatán állnak, és nem csak a megyében, hanem
országosan is kimagasló eredményeket érnek el. Sok mindenért jó Edelényben élni,
többek között ezért is, hogy azért itt relatíve biztonságban érezhetik magukat az
edelényi emberek. Természetesen vannak olyan apróságok, amelyek mindenkit
bosszantanak, de nem állhat minden lámpaoszlopnál rendőr. Szűkös a pénzügyi
keret ugyan úgy a rendőrségnek is, mint az önkormányzatnak, ennek ellenére úgy
látja, hogy maximálisan megtesznek mindent a kapitányság munkatársai és vezetője,
hogy biztonságban érezhessék magukat az edelényi és a térségbeli emberek. A
kapitányság minden munkatársának, és a megyei kapitányság minden
munkatársának is ugyan ilyen kitartó munkát kíván, ehhez a felelősségteljes
munkához jó erőt, egészséget kíván.
Felkéri Dr.Mecser Tamás urat, hogy néhány gondolatot mondjon az edelényi
tévénézőknek.
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Dr.Mecser Tamás r. ezredes, BAZ. Megyei Rendőrfőkapitány-helyettes: Viszonylag
könnyű dolga van, hiszen azért jelennek meg mindig a kapitány urak beszámolóján,
hogy első kézből meghallják azokat a problémákat, amik az adott településen
vannak, és így a munkájukat tudják segíteni, és adott esetben be tudjanak avatkozni,
ha olyan folyamatok vannak, amik nem kívánatosak. Neki minden számnál jobb
visszajelzés az, ami most itt látható és hallható volt, hogy nem most záporoznak a
kérdések a kapitány úrhoz, ami azt mutatja, hogy év közben bármikor, amikor gondja
van bárkinek, ismeri, meg tudja szólítani és el tudja mondani a gondokat. Erről kell,
hogy szóljon, itt él, itt nőtt fel, ugyan úgy, mint a kollégáik nagy része, akiket
ismernek, hozzájuk tudnak fordulni, és ezek szerint a bizalmat megérdemlik.
Számára ez többet ér bármilyen statisztikai mutatónál. Azt kell mondani, hogy
nagyon jó szemléletben dolgoznak a kollégák. Ismét nem akar számokat mondani,
de sokszor szokott Edelénnyel példálózni. Tehát, amikor itt egy ellenőrzés van, nem
csak azt nézik nagyon sok esetben, hogy a gépjárműben megtalálhatók-e a
tartozékok, hanem észreveszik, ha betörőszerszámok vannak benne, és akkor
nagyon gyorsan körbe adják a hírt a megye többi kapitányságának, és nagyon sok
olyan intézkedésük van, ami máshol nem jellemző. Itt Edelényben feszesen és
odafigyelve csinálják a munkájukat. Ő is megköszöni a kapitányság egész éves
tevékenységét, és el kell mondani mindig, hogy ez nem csak az ő munkájuk, ebben
benne van minden törvénytisztelő becsületes embernek a hozzáállása, munkája, s
mindazoknak, akik őket segítik nap, mint nap a tevékenységük során. Köszöni a
polgármester úrnak, hogy ezt elmondhatta.
Polgármester ezek utszán szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2015.(III.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Beszámoló
a
város
közrendközbiztonságának helyzetéről

és

Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a „Beszámoló a város közrendés közbiztonságának helyzetéről” című előterjesztést,
és az alábbi döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Edelényi Rendőrkapitányság 2014. 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 2014. évben a közrend- és
közbiztonság
érdekében
végzett
eredményes
munkájáért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: Rendőrkapitányság, Osztályok

2./ Napirendi pont tárgya:
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum, valamint a
könyvtári intézményegység 2015. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: igazgató
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 36. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Káli Richárd képviselő: A 2015. évi munkatervben a Városi Televízió
vonatkozásában 1 fő operatőr, vágó munkakört tüntet fel, a Művelődési Központ
munkavállalói között pedig 1 fő művelődésszervezőt, ahol zárójelben megjegyzi
igazgató úr, hogy tv szerkesztő is. 2015. február 12. napján megtartott testületi
ülésen tárgyalták az intézményegységek 2014. évi beszámolóját, amelyben igazgató
úr a következőket írta: „Az Edelényi Városi Televíziónál két főállású alkalmazott látja
el a feladatokat, egy felelős szerkesztő és egy operatőr, vágó.” Kérdése, hogy mi
ennek a változásnak az oka, és párhuzamosan el lehet-e végezni ezt a két
munkakört. Többször tapasztalták, hogy a riportokat esetlegesen külsős riporterek
készítik. Igazgató úr szerint a jelenlegi szervezeti felépítéssel megfelelő tájékoztatást
tudnak-e adni a Városi Televízióban a városban zajló valamennyi eseményről. A
Művelődési Központ, a Városi Könyvtár, Borsodi Tájház, illetve a Városi Televízió
vonatkozásában történtek-e igényfelmérések arra vonatkozóan, hogy milyen
programokra, eseményekre lenne igénye Edelény lakosságának.
Borza Bertalan képviselő: A munkatervben többször szerepel, hogy a Borsodi
Tájház Kemencés Baráti Körének vezetője felelős bizonyos programok
végrehajtásáért. Kérdése, hogyan tartozik az intézmény szervezeti egységébe, hogy
tudják őt felelőssé tenni?
Hadobás Pál igazgató: Emlékezete szerint az említett februári testületi ülésen jelezte
azt, hogy belső átalakítások is történtek a Városi Televíziónál és a tapasztalatuk
szerint ezt a két feladatot egyébként nem lépték volna meg, ha nem így van – el
tudja végezni Bábás Andrea, tehát ő végzi a szerkesztői feladatokat is. A belső
átszervezésre a megnövekedett gazdasági feladatok miatt került sor, és egy fő
odakerült áthelyezésre, de ez nem jelentkezett a beosztásban. A munkatervben jelzi
is, hogy ki, hol és milyen feladatot lát el. Igényfelmérés a több éves tapasztalat
alapján létrehozott munkaterv és nem egyszer az elmúlt évek során végeztek igényfelmérést, kérdőíveket bocsátottak ki.
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El kell mondania, hogy ezzel kapcsolatban rendkívül rosszak voltak a tapasztalataik.
A több helyre kihelyezett ládák vagy üresek maradtak, vagy olyan dolgokat írtak, és
helyeztek el a ládába, ami igazából nem volt megoldható, egyszerűen csak „vicc”
volt. Valóban beírták felelősnek a Kemencés Baráti Körének vezetőjét, azonban ez a
program kivitelezésénél elengedhetetlen, és tudomása szerint, ő is ott szerepel, mint
felelős mindenhol a Kemencés Baráti Kör által tartott rendezvények alkalmával.
Tehát az intézmény részéről megvan a felelős, ő pedig azért a feladatért, amit a
Kemencés Baráti Köre vállalt, azért a feladatért felelős.
Polgármester ezt követően kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság javasolja az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Borza Bertalan képviselő: Amikor ezt a munkatervet elolvasta, kicsit elszomorodott.
A munkaterv kapcsán azt várja, amiben két dolog van, munka és az, amit terveznek.
Ebben a munkatervben gyakorlatilag a Panzió, a rakacai üdülő, televízió, konyha
karbantartási feladatoknál semmilyen munka nincs tervezve. Van egy ténysorolás,
hogy hány m2, meg hogy télen nem üzemel az üdülő, de hogy mit szeretnének ezzel
kezdeni, mi az intézménynek az elképzelése, felújítás, bezárják, eladják, a
lágotatottságát növelni hogyan lehetne. Nincs benne munka, nincs benne feladat. Az,
hogy a karbantartást szükség szerint elvégzik lehetőleg külső erővel, oké, de nem
kell kifesteni semmit, nem terveznek semmit? Tehát nincs semmilyen terv a munkára
vonatkozóan? Van terv, nagyon kicsi rész, és számára az szomorú benne, hogy egy
„Edelényi Napok”, ami több napos rendezvény, annyit lát a tervben jóformán, hogy 4
millió forint. Nem a pénz érdekli, hanem az érdekelte volna, hogy lesz benne egy
nagy zárókoncert, hogy kettő lesz benne, milyen programok. Nem kell megnevezni
azt sem, hogy milyen együttesekről beszélnek, csak annyit, hogy miből állna össze.
Van egy ünnepi hangverseny decemberben, arra meg 6 millió forintot terveznek
elkölteni. Ezeket nem érti, nem tudja a tervben hova tenni. Amikor a teremben itt
szétnéznek, akkor azt látják, hogy a teremben lévő férfiak nyakkendőben, a nők
csinosan vannak felöltözkedve, nem azért, mert nyakkendőben okosabbnak
látszanak, és nem is csak azért, hogy szebbek legyenek, hanem azért, mert
megadják a komolyságát a képviselői munkának. Ő úgy érzi, hogy ebből a
munkatervből ez a komolyság hiányzik. Egy idevágott valami dolog hiányzik, és talán
el is fogadja emberileg, hogy hiányzik belőle egy kicsi tűz, kicsi lelkesedés. Az
intézményben 42 ember dolgozik, azért csak lett volna, aki szélesebb látókörrel, vagy
nagyobb lelkesedéssel tudott volna egy munkatervet elkészíteni. A maga részéről ezt
a munkatervet nem tudja elfogadni és nem is ajánlja a testületnek elfogadni, ugyan
úgy, ahogy kiállt legutóbb a beszámoló mellett, de most ugyan úgy fog ez ellen
ágálni.
Polgármester: Azt gondolja, hogy nem akart képviselő úr csúsztatni és csak elnézte,
hogy a végén a summa 6 millió forint, ami az egész éves rendezvényre vonatkozik,
és nem az ünnepi hangversenyre. Az ünnepi hangversenynél ott van, hogy nulla
forintba kerül. Ezt csak azért mondja, hogy az ilyenekre vigyázzanak, mert könnyen
komoly pletykák indulhatnak el a városban, vagy esetleg a testületben is
rágalmazások indulhatnak el a későbbiek folyamán. Nem tudja, hogy van-e abban
igazság, amit képviselő úr elmondott, de pl. egy karbantartási dolgot egy
intézménynél hogyan lehetne előre ütemezni?
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Ki van zárva, hogy egy karbantartási feladatot ütemezni lehessen. Az, hogy a
Panzióval és a rakacai üdülővel mi a terve az intézménynek, hogy eladja, bezárja,
stb., ehhez a részéhez az intézményvezetőnek semmi köze, ugyanis mindkét
ingatlan önkormányzati tulajdon. Vannak elképzeléseik ezekre az ingatlanokra
vonatkozóan, de ehhez olyan típusú pályázati lehetőségek kellenének, amelyeket
majd nyilván megpróbálnak megcélozni. Szeretne visszakérdezni azzal
kapcsolatban, hogy ez egy hevenyészett, vagy tűz nélküli munkaterv. A tisztelt
képviselőtársai közül, akik mindig megkapják az intézmény munkatervét, kik azok,
akik ezeken a rendezvényeken ott vannak? Senki, néhány kivételtől eltekintve,
nincsenek ott a képviselők. Az, hogy az „Edelényi Napok”-nak nincs részletes
programja, - mindenki tudja, hogy miről szól. Tavaly is volt, ez a Kastélykerti Napok
sorozat folytatása néhány év szünet után, és mindenki tudja a városban, hogy miről
szólt a Kastélykerti Napok, illetve az Edelényi Napok, és nem gondolja azt, hogy
részletezni kellene, hogy ennyi, meg annyi fellépő lesz, és szerinte a szervezés még
el sem kezdődött, az sem, hogy milyen előadókat próbál meghívni az
intézményvezető. Évről évre, hónapról hónapra „kínlódni” azzal az intézményvezetőnek, hogy a kultúra területén rengeteg programot csináljon minden évben, és
azzal kell szembesülnie, hogy jobb esetben megjelenik 5-10-15 ember egy-egy
programon. Úgy gondolja, megértik ezt, és hogy azért idővel ez a tűz parázzsá
változik, vagy talán hamuvá is válik néhány év, évtized után. Teljesen mindegy ki
annak az intézménynek a vezetője, ha egyszer van egy program és nem mennek el
az emberek, nem lehet sok minden kezdeni, de nem is kell a Művelődési Központ
rendezvényeit alapul venni, vegyék csak alapul a nemzeti ünnepet, 4 napja volt
Március 15., lézengtek néhányan a nemzeti ünnepen, ott volt a képviselő-testület
többsége, és ott voltak a gyermekek szülei. Ennyi volt a nézőközönség és a részvevő
szám. Azt gondolja, hogy túl sok mindenről nincs mit beszélni. Az, hogy hogyan lehet
felrázni az embereket ebből a tespedtségből, ennek sokkal mélyebb okai vannak,
mélyebb gyökerei, amibe most nem akar belemenni, a hihetetlen „jólét”, stb., meg a
mindennapi betevő falat megszerzésével való szembesülés. Ennyit erről, és elnézést
kér, hogy ha egy picit élesebben fogalmazta meg a véleményét.
Káli Richárd képviselő: Az elmúlt hónapban tárgyalták az intézmény beszámolóját,
ahol képviselőtársaival szóvá tették, hogy a beszámoló nem tartalmazott valamennyi
intézményegységről szóló részletes információt, adatot. Nem tartalmazta többek
között az intézményegységek létszámkimutatásait. Ebben a munkatervben már
látnak létszámadatokat, néhol pénzügyi adatokat is, tehát látnak fejlődést. Azonban a
munkaterv, hasonlóan a beszámolóhoz, túl általános. A munkaterv nem tartalmazza
valamennyi intézményegység kidolgozott munkatervét. Egyetért Borza Bertalan
képviselő úrral, hogy amit írt intézményvezető úr a beszámolóban, hogy sok felújítási
munkát saját erőből végeznek, azért szerette volna látni a Panziónál, a rakacai
pihenőnél milyen munkálatokat, feladatokat terveznek, milyen állagmegóvási
munkálatok várhatóak. Arra, hogy a rendezvényen mennyien vannak, annak
vélhetően egyrészt az érdektelenség, de lehet, hogy egyéb okai is vannak. Ebbe
nem kíván belemenni. Úgy gondolja, nem csak az embereket kell hibáztatni azért,
hogy ha nem mennek el egy adott rendezvényre, hanem meg kell próbálnia a
rendezvény szervezőjének változtatni esetleg a rendezvények stílusán, hangvételén.
Polgármester: Képviselő úr megfogalmazta, hogy nem látja benne valamennyi
intézményegységnek az éves munkatervét. Kérdezi, hogy a konyhának hogy lehet a
munkatervét leírni? Főznek minden nap, reggelit, ebédet, uzsonnát. Ez a munkaterv.
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A Borsodi Általános Iskolánál, ahol annyi közük van csupán, hogy annak a néhány
fizikai dolgozónak a munkabérét számfejtik, hogy lehet munkatervet készíteni. Ennyi
közük van hozzá, semmi több. Álljon már meg a fáklyás felvonulás ezeknél a
dolgoknál. A másik, hogy nem ez az a pont, amikor az intézménynek be kell számolni
a gazdasági dolgairól, az majd jön, ha jól tudja. A számadatoknál le van írva, hogy
mennyit tervezett be az intézmény, és majd meglátják, hogy mire futja, mire nem.
Loj Balázs alpolgármester: Polgármester úr feltette a kérdés, hogy a képviselők
közül mennyien vesznek részt a Könyvtár és a Művelődési Központ rendezvényein.
Ő magára vette, de polgármester úr korrigálta is, hogy tisztelet a kivételnek. Szeretné
elmondani, hogy rendszeres résztvevője a Művelődési Központ és a Könyvtár
rendezvényeinek, és hangsúlyozná, hogy ezt nem 2014. októbere óta teszi, amióta
megtisztelte a képviselő-testület azzal, hogy alpolgármesterré választotta, hanem
gyakorlatilag azóta, amióta edelényi. Sajnos az a tapasztalata, amit polgármester úr
is elmondott, hogy nagyon kevesen vesznek részt ezeken a rendezvényeken. A
rendezvények nagyon színvonalasak, ezzel nincs baj, azzal sem, hogy milyen a
hangvétele a rendezvényeknek, mert pl. mikor meghívták Csernus doktort a
könyvtárba, akkor megvan az a hangnem, ami a Csernus doktoré, és nem hiszi, hogy
intézményvezető úré számítana egy ilyen rendezvényen. Decemberben két könyvbemutatón vett részt, mind a kettő színvonalas volt, az egyiknek a kastély lovagterme adott otthont, a másik egy családiasabb hangulatú volt a felújított Könyvtár
társalgójában, ráadásul egy olyan edelényi hölggyel, aki műfordításokat csinál és
nem is nagyon tudnak róla, hogy van Edelényben egy olyan hölgy, aki latin amerikai
nyelvekről magyarra fordít könyveket. Ezért mondja, hogy ez olyan érdekessége,
büszkesége Edelénynek, ami mindenkit kell, hogy érdekeljen, de nyilván van az a
szükséglet piramis, amiről polgármester úr beszélt, hogy ha egyéb elfoglaltságai
vannak az embernek, és a mindennapi betevőjével kell foglalkoznia, akkor nem
biztos, hogy kulturális kikapcsolódásra vágyik. A tévénézők kedvéért azért szeretné
elmondani, hogy ez a munkaterv, amiről beszélnek majdhogynem 30 oldalas. Azt
gondolja, hogy egy 30 oldalas munkaterv elég részletes. Képviselő úrnak felhívták a
figyelmét, hogy a 6 millió forint az egész éves programra vonatkozott, és nem egy
decemberi programra. A maga részéről a munkatervet támogatja azzal a kitétellel,
amiről intézményvezető úrral nagyon sokszor beszélgetett, hogy amint pályázati
lehetőség adódik rá, jó lenne egy galériát csinálni Edelényben, ahol kiállításokat
rendezhetnének, vannak fotósaik, festőművészeik, grafikusaik, akik nagyon magas
színvonalon végeznek munkát, és jó lenne, ha az ő munkájukat be tudnák mutatni
egy galériában. Nyilván ezt egy munkatervbe nem lehet beleírni, mert ha nem lesz
pályázati lehetőség, akkor ezt nem tudja megvalósítani az intézményvezető, de
bíznak abban, hogy lesz. Ezekkel a kitételekkel, jövőbeni vízióikkal és munkájukkal
egybe foglalva és egybevetve, támogatja a munkatervet és a képviselő-testületnek is
elfogadásra javasolja.
Vártás József jegyző arra hívja fel a figyelmet, hogy az előterjesztés szöveges része
konkrétan hivatkozik, hogy ennek a munkatervnek az elkészítésére a közművelődési
törvény kötelezi az intézményt. Ez a törvény alapvetően nem ilyen vegyes profilú
intézményre készült, tehát alapvetően nem feltételezi, hogy a közművelődési
intézmény, könyvtári, muzeális és művelődési tevékenységek mellett esetleg még
üdülőt, vagy panziót üzemeltet, vagy esetleg városi közétkeztetésben egy nagyüzemi
konyhát.
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E tekintetben ez a munkaterv kimeríti a jogszabálynak az elvárásait, tehát
hiányosnak nem tekinthető.
Béres Tibor képviselő: Sokáig gondolkodott, hogy hozzászóljon-e ehhez a témához,
de mindenképpen szeretne néhány dolgot megemlíteni. Elsősorban a kapcsolattartással foglalkozó rész az, ami foglalkoztatja. Van Edelénynek egy kastélya. A
kastély és a Művelődési Központ rendezvényeivel összefüggésben nem lát a munkatervben semmilyen jelzést, ami a szorosabb együttműködésre utalna, vagy legalább
is annak a megvalósítása felé törekednének. Igaz, hogy van egy rendezvényük a
felsorolásban, ami a kastély bevonásával történik, de azt hiszi, hogy ettől sokkal
szélesebb körben kellene az együttműködést kezdeményezni és kihasználni azokat
az adottságokat, - gondolva itt a földvárra, múzeumra, - hogy ebben még több
perspektívát lehetne látni. Ami miatt még szót kért, az a Városi Televízióval
kapcsolatos. Az előterjesztésben olvasható, hogy még mindig nem sikerült a kábelhálózat kiépítésére pénzt keríteni, viszont úgy, hogy nem is látják, mennyibe kerülne
a kábelhálózatnak a kiépítése, hogy egyenes élő adásban tudják nézni a városi
tévénézők is a testületi ülést, így nagyon nehéz egyáltalán forrást keríteni. Az sem
érzékeli, hogy lenne erre szándék, mert az jó dolog, hogy az optikai hálózat
kiépítésében gondolkodnak, de már szerinte az Internet világában arra is lenne
lehetőség, hogy akár Interneten keresztül felvenni a kapcsolatot a tévé székházzal,
illetve az intézmény és a Polgármesteri Hivatal között. Ebben az irányban sem lát
törekvéseket, hogy erre valamilyen dolog gondolat szintjén elindulna. A programokkal kapcsolatosan a Művelődési Központ által üzemeltetett csoportoknak a
szereplésére se lát egyetlen egy kezdeményezést sem. Gondol itt a Hagyományőrző
Népdalkörnek bármelyik rendezvényen történő szerepeltetésére, hogy ha egyszer
van egy ilyen lehetősége a városnak, és van egy ilyen népdalkörük, nem igaz, hogy
a programok szervezésekor ne lehetne rájuk számítani, ha meg számítanak rájuk,
nem érti, hogy miért nem szerepel az anyagban. Említhetné a Férfikórust, de akkor
az elfogultság vádjával illethetik a képviselőtársai, ezért ezt a részét nem szeretné
forszírozni. A maga részéről ezt a munkaterv tervezetet ebben a formában nem tudja
támogatni.
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondja, hogy a
bizottsági ülésen részletesen szokták elemezni az előterjesztéseket, a legutóbbi
beszámoló kapcsán, viszont elég vitás helyzet alakult ki, és most szeretné
megerősíteni azt a véleményt, amit a bizottságuk is hozott, hogy el fogja fogadni ezt
a munkatervet, azért, mert a városnak egyik legbonyolultabb összetételű,
legheterogénebb intézménye, amit igazgató úr vezet. Ha csak a kulturális,
közművelődési munka irányítása lenne az ő feladata, akkor sokkal könnyebben
mennének a dolgok. De nem mennek nehezen a dolog, nem azt jelenti, ugyanis a
könyvtárban nagyon színvonalas kulturális és fejlesztő munka folyik, időseket, aktív
dolgozókat, gyermekeket, óvodásokat, iskolásokat felölelő kulturális rendezvények
vannak, nagyon jó az együttműködés a város oktatási intézményeivel. Ezt
gyakorlatból tudja mondani, mint a Borsodi Általános Iskola pedagógusa. A
Tájházban igen is tervezik, gondoskodnak róla, biztosítják a lehetőséget, hogy olyan
programokat engednek szervezni ezzel a baráti körrel, amelyek vonzzák Edelény
lakosságát. Borsodi lakos, nem jár minden rendezvényre, oda se, ide se, mert nincs
mindegyikre ideje, de majdnem mindegyikről tudomása van, vagy éppen betekintett
nem egyszer a tájházi rendezvényekbe, szombatonként szabadidőben vállalják
ezeket a rendezvényeket.
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Edelényből rengeteg családból asszonyok jönnek gyerekekkel, fiatalok is részt
vesznek ezeken a bemutatókon, kóstolós rendezvényeken, recepteket cserélnek,
stb. rengeteg területe van, tehát az is nagyon jól működik. Biztosítják a nyitva tartást,
az idegenvezetőt az oda érkező látogatók részére. A Művelődési Központ is
működik, tudják nagyon jól, hogy többnyire ott bérbeadásból kifolyólag,
tanfolyamoktól kezdve edelényi körök kapnak helyet. Ennyit a kultruális részéről. A
többi része ennek a vegyes összetételű intézménynek végzi a mindennapos
tevékenységét, viszik a részterületeket tovább, és mindegyik élén van felelős
középvezető, aki a karbantartási munkákat, a meszelést tervezi, irányítja és
elvégezteti. Ők is mindennapos kapcsolatban vannak a konyhával, együttműködnek
a dolgozókkal, a működtetés minőségi szinten megy. A képviselőtársai, ha
hiányosságot látnak, vagy több információt kérnek, akkor kérjék, megtehetik, sőt
konstruktív javaslatokat tehetnek azon a területen, ahol ők másképpen látnák egyegy program megszervezését.
Borza Bertalan képviselő elnézést kér, valóban igaz, itt szerepel a 6 millió forint
összesen. Nem akart csúsztatni, szándékában sem volt, ezt ő nézte el. Lehet, hogy
neki egyértelműbb lett volna, ha mindösszesen szerepel, azt hitte, hogy csak a
hangversenyre vonatkozik az összesen. Az, hogy mi tervezhető, mi nem, szerinte a
karbantartás is tervezhető, úgy is hívják, hogy tervszerű megelőző karbantartás, ami
abszolút betervezhető. Ami abból nem tervezhető, a zavar és hibaelhárítás,
pontosabban nehezen tervezhető, de tervezhető. Nem mondta azt, hogy az
intézményvezetőtől várta volna el, hogy eladja az üdülőt. Azt várja el tőle, ami az
intézményvezetőnek javaslattételi kötelezettsége, hogy tegyen javaslatot a működtetésére, felújítására vonatkozóan, és az összes többire, ami felmerül, hiszen ő látja
legjobban, ő van benne az üdülő mindennapi dolgai kapcsán is. Nagyon nehéz
megfogalmazni, hogy a rendezvényeken kevesen vannak, és ha jól értette, akkor
ezáltal hite hagyottá válik az ember, úgy érzi, hogy munkája felesleges. Nagyon
reméli, hogy ez azért nem így van, hiszen a kultúra soha nem volt arról híres, - amit a
múltkor is elmondott, - hogy az nyereséget produkál. Lehet, hogy nagyon kevesen
vesznek részt egyes rendezvényeken, de az nem felesleges munka, erre továbbra is
szükség van, és ő bízik benne, hogy ettől senki nem lesz hite hagyott, ha kevesen
vannak. Az, hogy az ünnepségeken kevesen vesznek részt, ebbe nem menne bele,
de talán hosszabb, mélyebb okfejtést lehetne folytatni, és el kellene jutni a
nagypolitikához, hogy mi ennek az oka, mert lehet, hogy sokan azért nem mernek
kimenni egy március 15-én, mert attól félnek, hogy tojásokkal dobálóznak, még ha
nem is Edelényről beszél konkrétan. Annak külön örül, hogy a véleménye vitát vált ki.
Senkit nem kér, hogy véleményével egyetértsen. Úgy gondolja, hogy a véleményét
mondja el őszintén, nyíltan, ahogy ő látja és gondolja. Aki ezzel egyetért, egyetért,
aki nem, az nem, számára mindegy. Lényeg az, és az a fontosabb, hogy ebből a
véleményből is lehessen, ha csak rész konzekvenciákat is levonni, ha csak egy kis
részén is elgondolkodni, megfogadni, akkor úgy gondolja, képviselőként segítette az
intézmény munkáját is.
Polgármester: Béres Tibor képveselő úr gondolataira reagálva elmondja, hogy
végignézte az egész éves programot, és hogy hol vannak megjelölve azok az
együttesek, fellépők, akik majd szerepelni fognak, - néhány helyen fellelhető, legtöbb
helyen nincsenek megjelölve. Képviselő úr konkrétan említette pl. a Hagyományőrző
Népdalkört, nem említette elfogultság miatt a Féfikórust.
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Tudja nagyon jól, hogy két évtizede megrendezésre kerül az ünnepi hangverseny,
képviselő úr tagja Férfikórusnak és képviselő úr tudja nagyon jól, hogy több mint 20
éve a Férfikórus mindig fellép, attól függetlenül, hogy most a munkatervben sem a
Hagyományőrző Népdalkör, sem a Férfikórus nincs nevesítve. Borza Bertalan
képviselő úr véleményéhez annyit, hogy az a jó, ha vitáznak, vitatkoznak, nem pedig
egymást próbálják kicsit csúnyább módszerrel „bemószerolni”. Tehát ez az igazi.
Annyit még, hogy ha hite hagyott lenne az intézmény vezetője azért, amiért relatíve
kevesen mennek el a rendezvényekre, akkor nem lenne ennyi program a
munkatervben. Ő nem látja azt, hogy bárki hite hagyott lenne, mindenki teszi a maga
dolgát. Az, hogy esetleg másként kellene mondjuk reklámozni, vagy mit is kellene
csinálni a különböző rendezvényekkel, nyilván azt senki nem várhatja, hogy minden
egyes rendezvényről, mind a 3 ezer lakásba szórólapot vigyenek ki, ez képtelenség.
Egy lehetősége maradt, hogy reklámozza a képújság. A képújságot úgy gondolja,
hogy nagyon sokan nézik a városban. Azt gondolja, hogy a nyilvánosság részével
nem tudnak mit kezdeni.
Hadobás Pál igazgató: Az, hogy hiányzik a tűz, - szerinte nem hiányzik, mert jó
néhány új rendezvény is szerepel ebben az évben, amit szeretnének elindítani, és el
is indítanak, és nem keresnének évről évre új lehetőségeket, és újabb utakat.
Szeretné azt is elmondani, hogy több éve hasonló jellegű a felépítése a
munkatervnek, most ez a fajta elkészítése akkor változtatásra szorul. Megjegyzi azt
is, amit jegyző úr mondott, hogy egyfajta jogszabály előírja, hogy miként kell kinézni
egy munkatervnek, mit kell tartalmaznia, minek kell benne lenni. Igyekeztek a
kollégákkal elkészíteni úgy a munkatervet, hogy az a jogszabálynak megfeleljen.
Hogy mi hiányzik most belőle? Több helyen említette, hogy mit szeretnének a
Panziónál is és máshol is feladatot, munkát elvégezni. Káli Richárd képviselő úr
felvetésére, ami szervezésre, a szervezés hangnemére vonatkozik, elmondja, hogy a
szervezés hangnemével szerinte nincs baj, mindenki tisztelettel és tisztességesen
szólítanak meg minden irányba, akár meghívót, akár szórólapot, vagy bármi egyebet
küldenek ki. Nem csak a Városi Televízió képújságán keresztül tájékoztatják az
embereket, hanem plakátokat is kihelyeznek, szórólapokat készítenek és a város
forgalmasabb helyein, mint a pékség, posta, egyéb helyeken elhelyezik a
rendezvényeik alkalmával, vagy mind a Művelődési Központ, mind a városi Könyvtár
rendelkezik facebook oldallal. A facebookra is rendszeresen felteszik a
programjaikat, valamint az intézménynek a honlapján, sőt alkalmanként a városnak a
honlapján is megjelenik egy-egy nagyobb szabású rendezvényük felhívása. Béres
Tibor képviselő úr felvetése volt a kastéllyal való kapcsolat. Azt hiszi a beszámolóban
is elmondta, hogy rendszeresen tartják a kapcsolatot a kastély vezetőjével, az
viszont abszolút megoldhatatlan, hogy egy-egy rendezvény kapcsán tájékozódjanak,
hogy ki, mikor mit rendez, hiszen nekik is igazodni kell a fellépő csoportoknak, a
fellépő embereknek az idejéhez, és programjához, tehát nem mindig sikerül úgy
egyeztetni, hogy ne keresztezzék bizonyos rendezvények egymást. Ha most a
március 28-ai rendezvényt nézik, amikor a házi sütemények versenye lesz a Borsodi
Tájházban. Relatíve kevés-e vagy sok az ember? Megrendezték januárban a
kocsonyafőző versenyt, februárban a farsangi barangoló címen farsangi fánk
kóstolást, amin 30-40 ember volt kint. Ismerve a tájháznak a téli időszaki
lehetőségeit, úgy gondolja, hogy ez a 30-40 ember nem kevés, mert igazából nem is
fértek volna el többen.

13

Azt soha nem mondták, hogy a különböző csoportok mikor és hol lép fel, hiszen a
Hagyományőrző Népdalkör a tájházak napi, és a népzene, néptánc rendezvényein
rendszeresen fellép, és polgármester úr által is említett év végi rendezvényükön a
Férfikórus is mindig fellép. A kábeltévét érintő felvetés nem az intézmény dolga, azt
csak megjegyezték, hogy azért nem tudnak közvetíteni, ez önkormányzati dolog, a
pénzt nem ők biztosítják rá.
Polgármester: Szó sincs arról, hogy nem foglalkoznak az élő egyenes közvetítéshez
a kábelhálózat kiépítésével, kértek árajánlatot profi cégtől arra vonatkozóan, hogy
mennyibe kerülne ennek a kiépítése, természetesen egy modernebb szavazórendszer kiépítésével együtt, ami a mostanitól sokkal többet tud, és ennek kapcsán
akár az Internetes, akár az élő közvetítés lehetősége meg lehet. Ha jól emlékszik, ez
8 millió forintba kerülne, meglátják majd, hogy a pénzügyi helyzet hogyan alakul az
évben, de nem tartja kizártnak, hogy még az idén elkészülhet, ha fontosnak tartja a
képviselő-testület, - a maga részéről igen,
- akkor meg fogják valósítani
költségvetési rendelet-módosítással.
Ezek után, - mivel további kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével –
5 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta (Korbély Györgyi Katalin
képviselő a szavazásban nem vett részt).
Korbély Györgyi Katalin képviselő jelezte, hogy a szavazógépe nem működött,
ezért nem tudott szavazni.
Vártás József jegyző: Az SZMSZ lehetőséget ad arra, hogy technikai probléma miatt
újra szavazzanak. Képviselő asszony jelen volt a szavazáskor, a készüléke nem
működött, ezért a szavazást meg lehet ismételni.
Polgármester bejelenti, hogy újra szavaz a képviselő-testület a Művelődési Központ,
Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum, valamint a könyvtári intézményegység
2015. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló határozati javaslatról, függetlenül
attól, hogy érvényes volt és a többséget megkapta az előterjesztést, mert nem
minősített többséget igényelt, hanem a jelenlévő képviselők többségét. Ettől
függetlenül az SZMSZ alapján újra szavaznak.
Ismételten szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével –
6 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2015.(III.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy
Árpád
Múzeum,
valamint
a
könyvtári
intézményegység
2015.
évi
munkatervének
jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete
megtárgyalta a Művelődési Központ, Könyvtár és
Szekrényessy Árpád Múzeum, valamint a könyvtári
intézményegység 2015. évi munkatervének jóváhagyásáról
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete a
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád
Múzeum, valamint a könyvtári intézményegység 2015. évi
„Munkaterv”-ét 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 a határozat 1. és 2.
mellékleteként - jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
Értesül: osztályok, intézményvezető
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1. melléklet a 32/2015.(III.19.) határozathoz

A Művelődési Központ, Könyvtár
és Szekrényessy Árpád Múzeum
2015. évi
MUNKATERVE
Készült az Edelény Városi Önkormányzat képviselő-testületének
2015. március 19. napján tartandó ülésére.

Készítette: Hadobás Pál
igazgató

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Vártás József
jegyző
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A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum a hatályos
jogszabályoknak és a városi önkormányzat képviselő-testülete rendeleteinek és
határozatainak figyelembevételével állította össze 2015. 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.
Az intézmény az alábbi intézményegységekből áll:
- Művelődési Központ, Borsodi út 9.
- Városi Könyvtár, István király útja 49. (Az igazgatás központja.)
- Szekrényessy Árpád Múzeum (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. (3 melegítő konyha, Borsodi Általános Iskola, Mátyás
Óvoda és Bölcsőde, Egresi Óvoda)
Az összevont intézményben 42 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 (3 melegítőkonyhával) 20 fő, a konyha könyvelője a Városi
Könyvtárban; Borsodi Tájház 1 fő; Városi Tv 1 fő; Panzió 1 fő (6 órás); Rakaca-tavi
Pihenő 1 fő megbízási szerződéssel, 4 órás ápr. 1-től. okt. 30-ig; Borsodi Általános
Iskola 5 fő technikai dolgozó) az alábbi feladatellátással:
Gazdasági iroda (helyileg a könyvtárban)
- Gazdaságvezető
- pénztáros
- munkaügyi ügyintéző
Művelődési Központ
- igazgató (helyileg a könyvtárban, szervezetileg a Műv. Közp. létszámában)
- művelődésszervező (tv szerkesztő is)
- gondnok
- karbantartó
- takarító
Városi Könyvtár
- 4 könyvtáros
- 1 informatikus
- 1 takarító
Borsodi Tájház
- 1 gondnok
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Városi Televízió
- 1 operatőr, vágó
Panzió
- 1 gondnok (6 órás)
Konyha (3 melegítő konyhával, Mátyás Óvoda és Egres, Borsodi iskola)
- 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. Az évben a Művelődési Központban filmvetítéseket szervezünk
óvodások, iskolások és felnőttek részére. A Városi Könyvtárban beindítjuk a
Papírszínházat gyermekek részére, és a magángyűjtemények bemutatását. A
Borsodi Tájházban a tájház kemencés baráti körével együttműködve az évben a házi
lekvárok és házi savanyúságok versenyét is megrendezzük, melyek jól illeszkednek
a múlt évi gasztronómiai kezdeményezéseinkhez.
A számítógép adta lehetőségeket kihasználva az intézmény honlapján
(www.emkkm.hu) online kiállítás sorozatot indítunk útjára az évben, melynek anyagát
félévente fogjuk cserélni. Célunk a hazaszeretetre, lokálpatriotizmusra nevelés, az
ismeretátadás, a helyi értékek bemutatása, megismertetése az érdeklődőkkel. Az
első online kiállítást az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
állítottuk össze KOSSUTH LAJOS ÉLETE KÉPESLAPOKON címmel. 240 db
képeslap kerül bemutatásra kísérőszöveggel. Az évben tervezett második kiállításon
EDELÉNYI KÉPESLAPOK-at mutatunk be.
Városi Könyvtár
2014. október 6-tól fogadjuk az olvasókat az elegáns új Városi Könyvtárban. A három
szintes 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 könyvtár munkaterve a szakfelügyelet javaslatára külön összeállításban szerepel!
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Szekrényessy Árpád Múzeum (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. Az
önkormányzat, az edelényi tájház bővítése a „Borsodi Földvár interaktív
bemutatóhely, és gasztropince látogatóközpont” kialakításával című, ÉMOP2.1.1/B-09-2009-0023 jelű nyertes pályázata 2013-ban befejeződött. A harmadik
portán lévő Vadászy ház istállója helyén egy azonos tömegű épületrész épült,
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.
A tájház körüli kerítés egy szakaszán új kerítés készült 2013-ban szintén az ÉMOP
pályázat kapcsán.
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
államalapítás kori történelmi emlékpark megépítéséhez.

lehetőséget

egy

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 Polgármesteri Hivatal
dísztermében tartják. Sajnos a tv stúdióhoz még nem épült ki a kábelrendszer, így a
képviselő-testület üléseit nem tudjuk egyenesben közvetíteni, és a felvett anyag is
kívánnivalót hagy maga után a jelenlegi lehetőségek mellett.
Panzió
A Városi Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal felújítása miatt irodának használt
három szoba felszabadult, azokat visszarendeztük a vendégek fogadására. 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 kertjét és gyümölcsfáit az évben rendbe tesszük, a vadon nőtt fákat kivágjuk.
A panzió alapterülete 212,6 m2, a hozzátartozó kert és udvar 730 m2. A 6 szoba 18 fő
fogadására alkalmas. Az évben külső és belső festés szükséges.
Rakaca-tavi Pihenő
Az elmúlt években nem találtunk olyan pályázatot, amelynek segítségével meg
tudtuk volna oldani a pihenő felújítását, a fűtés korszerűsítését és a
szennyvízhálózatba történő bekötést.

19

Ahhoz, hogy megfelelő színvonalú pihenőként, gyermekek számára üdülőként tudjuk
használni elengedhetetlen a fenti munkák elvégzése. Az épület fűtése elektromos
kályhákkal történik, így a magas költségek miatt, csak nyaranta adjuk ki a szobákat.
A 2013-ban, pályázati pénzből megvalósított olvasótábor sikerén felbuzdulva az
évben is keressük hasonló tábor megrendezésének a lehetőségét szintén pályázati
pénzből. Az épület alapterülete 219,3 m2, a terasz 81 m2, a kert és az udvar 295 m2.
7 szobában 26 vendéget lehet fogadni.
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 végre kell
hajtani. A konyha személyzete mindent megtesz a zavartalan ellátás érdekében,
biztosítja a melegítő konyhákba az ételek folyamatos kiszállítását. A különböző
jogszabályok előírásait betartja, és betartatja.
Pályázatok
A pályázati felhívásokat rendszeresen figyelemmel kísérjük és igyekszünk minden
olyan pályázatra színvonalas anyagot készíteni, amelynek a felhívásában
foglaltaknak intézményünk megfelel.
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 csak a Magyarországi Tájházak
Szövetségében vagyunk tagok, mert a különböző pályázatoknál a szövetség
támogató nyilatkozatára szükség van, valamint két kolléga tagja a Magyarországi
Könyvtárosok Egyesületének.
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.
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 és kézműves foglalkozásokat.
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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.
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 két csoportja, Őszikék Nyugdíjas Klub, Nyugdíjasok Közösségének
vezetősége, Bányász Nyugdíjas Szakszervezet vezetősége, Sakkszakosztály
edzései és versenyei, tanfolyama gyermekek részére, Felnőtt torna, Felnőtt néptánc).
Bérleti díj fejében itt tart ügyfélszolgálatot az ÉMÁSZ, két zumba a foglalkozásait,
jelenleg három tanfolyam (méhész, mezőgazdasági, vadász), melyek reményeink
szerint bővülnek majd, mert több szervezetnek befogadó nyilatkozatot adtunk a
pályázataikhoz, melyek elbírálása még folyamatban van.

Rendezvények havi bontásban
Rendezvény

Költség

JANUÁR
– Bérletes ifjúsági hangverseny
önköltséges
Fellép a Budapest Saxophone Quartet
Művelődési Központ
Felelős: Jacsman Andrea közművelődési csoportvezető
Határidő: január 20.
– Magyar Kultúra Napja
50.000,Művelődési Központ
Comes Art Consulting hangversenye
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: január 21.
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– II. Kocsonyafőző verseny és pálinka mustra
a Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével
Borsodi Tájház
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Lupaneszku Viktor BTKBK vezetője
Határidő: január 24.

–

– Előadás és kiállítás az I. világháborúról
120.000,Művelődési Központ
Dr. Rémiás Tibor történész előadása és az általa összeállított
kiállítás megnyitása. A kiállítás 1 hétig látogatható
Felelős: Hadobás Pál igazgató
Jacsman Andrea közművelődési csoportvezető
Határidő: január 26-30.
– Vezetői értekezlet
–
Városi Könyvtár
A 2014. évi beszámoló megbeszélése
A 2015. évi munkaterv megbeszélése
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Fábiánné Mike Erzsébet, könyvtári csoportvezető
Határidő: január 31.
– Munkaértekezlet
–
Városi Könyvtár
A 2014. évi beszámoló megbeszélése
A 2015. évi munkaterv megbeszélése
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Fábiánné Mike Erzsébet, könyvtári csoportvezető
Határidő: január 31.
FEBRUÁR
– Katonafotók
–
Kiállítás az I. világháború kitörésének 100. és a II. világháború
befejezésének 70. évfordulója alkalmából
Művelődési Központ
Felelős: Hadobás Pál igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: április 31.
– Emlékezés a 2. Magyar Hadsereg tragédiájára
a Borsodi Tájházban
Előadás
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Határidő: február 28.
– Farsangi barangolás
önköltséges
játékos vetélkedő, farsangi fánk kóstolás
a Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével
Borsodi Tájház
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
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Lupaneszku Viktor BTKBK vezetője
Határidő: február 28.
– a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja (Február 25.)
a Borsodi Tájházban
Kiállítás
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Határidő: február 28.

–

MÁRCIUS
– Bérletes ifjúsági hangverseny
önköltséges
Művelődési Központ
Közreműködik a Miskolci Szimfonikus Zenekar
Felelős: Jacsman Andrea közművelődési csoportvezető
Határidő: március 3.
– Városi ünnepség az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére
50.000,Forradalmak tere, Művelődési Központ
Közreműködnek a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és az Oltalom Óvoda
gyermekei
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: március 15.
– Cigány mesterségek és foglalkozások a régi falun
–
Kiállítás a Megyei Művelődési Intézettel közös
szervezésben
Művelődési Központ
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Határidő: március 31.
– Honismeret Napja (márc. 24.)
Borsodi Tájház
Képeslap kiállítás a járás településeiről
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Határidő: március 31.
– 1848 hagyományai, kultusza a térségben
Borsodi Tájház
Előadás képekkel
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Határidő: Március 31.

25.000,-

–

– Házi sütemények versenye
önköltséges
Íjászat az érdeklődők részére
Borsodi Tájház
a Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével
Kenyérsütés, kenyérkóstolás
Felelős: Hadobás Pál
23

Lupaneszku Viktor BTKBK vezetője
Határidő: március 31.
120.000,– Gyermekszínházi előadás
Művelődési Központ
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: március 31.
ÁPRILIS
– Műemléki világnap (ápr. 18.)
Borsodi Tájház
Műemlékek az Edelényi járásban
Vetítettképes előadás
A Borsodi Tájház díjmentesen látogatható 19-én szombaton
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Határidő: április 19.

–

– Húsvéti játszóház
30.000,Művelődési Központ
Az Oltalom Tagóvodával közös szervezésben
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: április 20.
– Tájházak Napja (ápr. 27.)
200.000,Borsodi Tájház
Népzene, néptánc és gasztronómia
Kirakodóvásár helyi képző- és iparművészek termékeiből
Közreműködik az edelényi Császta gyermek néptánc együttes
és az edelényi Hagyományőrző Népdalkör
A Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével
Felelős: Hadobás Pál igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Lupaneszku Viktor BTKBK vezetője
Határidő: április 25.
MÁJUS
– IX. Edelényi Helytörténeti Napok
Borsodi Tájház
Helytörténeti előadások és kiállítás (máj. 28-30.)
Kenyér és kenyérlángos sütés a Borsodi Tájház Kemencés
Baráti Köre közreműködésével
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Határidő: május 30.
– Hősök Napja
Hősök tere
Gyertyagyújtás a hősi emlékműnél
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Határidő: május 31.

–

–
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– A szőlő növényvédelme
Művelődési Központ
Előadás, a Miklós Gyula Kertbarát Körrel közös szervezésben 15.000,Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: május 27.
– II. Veteránmotoros találkozó)
–
Borsodi Tájház
Zenés, táncos program
A Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével
Felelős: Hadobás Pál
Lupaneszku Viktor BTKBK vezetője
Határidő: május 30.
JÚNIUS
– Múzeumok éjszakája
200.000,Borsodi Tájház
Játékos tudomány-mókás fizika szabadtéren
Csiribiri együttes zenés műsora gyermekek részére
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: június 21.
– Gyermekjátékok. Foglalkozás óvodásoknak
–
Borsodi Tájház
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: június 30.
– Kenyérsütés kemencében
Borsodi Tájház
Felelős: Hadobás Pál
Lupaneszku Viktor BTKBK vezetője
Határidő: június 30.

önköltséges

JÚLIUS
–
– Őseink fegyverei. Íjászat
Borsodi Tájház
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: július 31.
– Kenyérlángos sütés kemencében, kóstolás
önköltséges
Borsodi Tájház
A Borsodi Tájház Kemencés baráti Köre közreműködésével
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Lupaneszku Viktor BTKBK vezetője
Határidő: július 31.
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AUGUSZTUS
– Városi ünnepség Szent István király emlékére
100.000,Művelődési Központ melletti tér
Közreműködik a Diósgyőri Alapfokú Táncművészeti
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: augusztus 20.

– XIV. Borsodi Művészeti Fesztivál
700.000,Borsodi Tájház, Kastélypark
Két rendezvény a városban
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: augusztus 30.
– II. Edelényi Napok (2 napos)
4.000.000,Zene, tánc, vásár, büfé
Várhatóan a Művelődési Központ melletti terület
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: augusztus 24.
SZEPTEMBER
– Bányásznap
50.000,Bányász tér
Közreműködik a szendrői Százszorszép mazsorett csoport
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: szeptember 1.
200.000,– „Felelős lettél azért, amit megszelídítettél.”
Kutyás nap, kisállat bemutató és vásár
A Művelődési Központban és a mellette lévő
füves területen
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Budinszkiné Levek Klára gazdaságvezető
Határidő: szeptember 1.
– Kulturális Örökség Napjai
Borsodi Tájház
Két helytörténeti előadás Edelényhez kapcsolódóan
A tájház díjmentesen látogatható
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Határidő: szeptember 30.

–

– Kenyér és szőlő (Kenyérsütés, szőlő kóstolás)
Borsodi Tájház
A Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével
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Felelős:

Hadobás Pál
Lupaneszku Viktor BTKBK vezetője
Határidő: szeptember 30.
– Vezetői
–
Városi Könyvtár
Az eltelt időszak értékelése
Az őszi rendezvények megbeszélése
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Fábiánné Mike Erzsébet, könyvtári csoportvezető
Határidő: szeptember 30.
– Munkaértekezlet
–
Városi Könyvtár
Az eltelt időszak értékelése
Az őszi rendezvények megbeszélése
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Fábiánné Mike Erzsébet, könyvtári csoportvezető
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 Szakképző Iskola diákjai
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: október 23.
– Gyermekszínházi előadás
120.000,Művelődési Központ
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: október 31.
– Gyermek és család a 19. század végi és 20. század eleji fotókon
Kiállítás
Művelődési Központ
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: október 31.

–
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– IV. Megyei Röpülj Páva Ének és Dalverseny
a Nyugdíjasok Megyei és Miskolc Városi Képviseletével
közös szervezésben
Művelődési Központ
Felelős: Hadobás Pál igazgató
Határidő: október 20.

–

– Házi lekvárok versenye
a Borsodi Tájházban
a Borsodi Tájház kemencés Baráti Köre közreműködésével
Felelős: Hadobás Pál
Lupaneszku Viktor BTKBK vezetője
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.
– Megemlékezés a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és
kényszermunkások Emlékéve alkalmából
Művelődési Központ
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: november 25.

–

–

– Bérletes ifjúsági hangverseny
önköltséges
Művelődési Központ
A Filharmónia Kelet-Magyarországi Kft-vel közös
szervezésben
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő:
november 30.
– Házi savanyúságok versenye
a Borsodi Tájházban
a Borsodi Tájház kemencés Baráti Köre közreműködésével
Felelős: Hadobás Pál
Lupaneszku Viktor BTKBK vezetője
Határidő: november 30.
DECEMBER
– Adventi Játszóház
Művelődési Központ
A Nefelejcs Óvodával közös szervezésben
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: december 16.

–

–
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– Adventi vásár
Művelődési Központ
Helyi kézművesek és őstermelők termékeiből
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: december 18.

–

– XXIII. Ünnepi Hangverseny
Szent János Görögkatolikus Gimnázium
és Szakképző Iskola aulája
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: december 18.

–

Összesen: 6.000.000,-

Edelény, 2015. március 6.
Hadobás Pál
igazgató
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2. melléklet a 32/2015.(III.19.) határozathoz

MUNKATERV
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
2015. március 19. napján tartandó ülésére

Tárgy: Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum
könyvtári intézményegységének 2015. évi munkaterve

Készítette:
Fábiánné Mike Erzsébet
könyvtár csoportvezető

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

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 Elektronikus

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 Könyvbemutatók
o Író - olvasó találkozók
o Könyvtárismereti órák (közoktatásban tanulóknak)
o Játszóházak
o Óvodások könyvtári foglalkoztatása
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 céljainak megfelelő pályázati kiírások esetén:
számítógéppark bővítése, digitális írástudás képzés a lakosság körében
lézeres vonalkód olvasó eszközök és hosszabbító kábelek beszerzése
a teljes körű állományellenőrzéshez (2016. év nyara)
Bútorzat
kiegészítése
(biztonságos
fellépők
a
polcokhoz,
könyvtámaszok, további polcok az emeleti raktárba, fotelek a folyóiratolvasóba, székek, szalagfüggöny, lábtörlők, kerti bútorok a Könyvtár
udvarába)
dolgozók további képzése (szakmai, idegen nyelvi)
közönségtalálkozók
o Helyismereti, helytörténeti dokumentumok további kiemelt gyűjtése.
o Szakmai továbbképzéseken,
részvétel.

tapasztalatcseréken,

konferenciákon

való

o Havonta egy alkalommal szombat-vasárnap (kivétel nyári időszak) kiállítás
rendezése és kölcsönzés vasárnapi napon is a könyvtárban.
Kiadói, szerkesztői tevékenység
Az Edelényi Füzetek helytörténeti kiadványsorozatot lehetőségeinkhez mérten
megjelentetjük.
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Önkormányzati, intézményi kapcsolattartás
A helyi önkormányzattal és a város intézményeivel (iskolák, óvodák) rendszeres
kapcsolatban állunk. Az intézményekkel való további jó együttműködés közös
érdekünk.
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.
Két fő képviselete, tagsága a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei
Szervezetében. Tervezett költség: 5000,- Ft / fő
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.
o Kölcsönzési adminisztráció, napi statisztika vezetése.
o Munkanapló, olvasótermi napló vezetése.
o Könyvtárközi kölcsönzések lebonyolítása.
o Folyóiratok nyilvántartása.
o Előjegyzések figyelemmel kísérése.
o Dezideráta jegyzék összeállítása a pótlandó művekről.
o Könyvtárismereti órák megtartása.
o Felszólítások figyelemmel kísérése.
o Csoportok könyvtárlátogatásának fogadása, megszervezése.
o A könyvtár raktári rendjének megőrzése.
Felelős: Tóth Bertalanné olvasószolgálati könyvtáros és Fischerné Diczházi Judit
olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Gyűjteményszervezés, állományalakítás
o A dokumentum vásárlási keret felhasználása a könyvtár feladatrendszerének,
gyűjtőkörének megfelelően és az olvasói igények figyelembevételével.
o A gyarapítási keret nyilvántartása, számlamásolatok őrzése.
o Európai Uniós gyűjtemény további gyarapítása.
o Helyismereti, helytörténeti dokumentumok kiemelt gyűjtése.
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o Állományapasztási munkálatok: fölös példányok, avult, megrongálódott és
elveszett dokumentumok kivonása, törlése.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Feldolgozás, katalogizálás
o Megrendelt dokumentumok átvétele, ellenőrzése, tartalmi és formai feltárása,
nyilvántartásba vétele.
o A könyvtár teljes állományát tükröző raktári katalógus építése, gondozása.
Felelős: Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Informatikai szakterület, karbantartás
o A könyvtár honlapjának folyamatos frissítése, fejlesztése.
o TextLib adatbázis folyamatos frissítése.
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
angol nyelvre
Felelős: Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
német nyelvre
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet – könyvtár csoportvezető
Rendezvényszervezés, pályázatok
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet – könyvtár csoportvezető
Fischerné Diczházi Judit - olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Somogyi Krisztina - feldolgozó könyvtáros
Tóth Bertalanné olvasószolgálati könyvtáros
Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda
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A 2015. évi munkaterv havi lebontásban:
Január
2014. évi munkanapló lezárása.
A 2015. évi naplók (munka, olvasótermi, folyóirat, könyvtárközi kölcsönzés)
felvezetése.
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Határidő: jan. 05.
2014. évi munkabeszámoló elkészítése.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: jan. 31.
2014. évi statisztikai mérleg elkészítése.
Cím és csoportos leltárnaplók 2014. évi lezárása, főösszesítő összegzése. TL
adatbázis statisztikájának kigyűjtése.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda
Határidő: jan. 31.
A Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási program II. üteméhez könyvigénylések
leadása.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Határidő: jan. 31.
A Márai IV. program dokumentumainak állományba vétele. Célja a nemzeti
kultúrkincs megőrzése és az értéket képviselő könyvek eljuttatása az Olvasókhoz.
Felelős: Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda
Határidő: jan. 31.
Az Oltalom Tagóvodának papírszínházi előadás (Grimm: A méhkirálynő) a
könyvtárban, négy alkalommal.
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Határidő: jan. 31.
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Az 1946-1990 közötti időszak magyar gyermek és ifjúsági szervezeteinek relikviái
(kitüntetések, jelvények, zászlók, oklevelek) bemutatása, kiállítás formájában.
Vasárnapi kölcsönzési lehetőség a Könyvtárban.
Felelős: Hadobás Pál igazgató
Időpont: jan.31. és febr. 01.
Február
Közkönyvtárak kapcsolódása a Digitális Nemzet Fejlesztési Programhoz kérdőív
kitöltése és elküldése a Könyvtári Intézetbe.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: febr. 02.
Felhasználói elégedettség- és igényfelmérés kérdőív összeállítása, közzététele
nyomtatott formában (50 db) és a honlapon.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda
Határidő: febr. 10.
Felhívás szavalóversenyre 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.
Felelős: Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Határidő: febr. 14.
2015. évi munkaterv elkészítése.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: febr. 15.
A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat és a Könyvtár közös
szervezésében könyvbemutató:
Kégl Ildikó: Tárgyiasult gondolatok - Értékek Borsodból, Abaújból és Zemplénből –
A könyvet bemutatja: Kégl Ildikó a szerző, publicista, a Magyar Hírlap Borsod-AbaújZemplén megyei újságírója, Bayer Zsolt újságíró, a Magyar Hírlap főmunkatársa,
Asztalosné Zupcsán Erika korábbi szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár,
Erzsébet program fejlesztési igazgatója.
Könyvtár részéről felelős: Hadobás Pál igazgató
Helyszín: Edelényi Kastélysziget
Időpont: február 20. 18 óra
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Papírszínház: A róka és a gólya, A holló meg a róka
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Határidő: febr. 21.
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezetének évnyitó taggyűlése
a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.
Könyvtárunkat képviseli: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek
könyvtáros
Időpont: febr. 23.
Találkozó Tóbiás Judit műfordítóval.
Felelős: Hadobás Pál igazgató
Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Időpont: febr. 27. 17 óra
Könyvtárhasználathoz kapcsolódó digitális kompetenciák fejlesztése a Szent Miklós
Görögkatolikus Általános Iskola 6. osztályos tanulói számára. Tervezett: 4
alkalommal
Vezeti: Vodila Sándor Józsefné
Határidő: febr. 28
Kiállítás: Katona emlékek háborús és békés időszakokból (kitüntetések, jelvények,
bajonettek,
fegyverek,
ágyúhüvely
vázák,
rohamsisakok).
Válogatás
magángyűjteményekből.
Vasárnap is kölcsönzési lehetőség a Könyvtárban.
Felelős: Hadobás Pál igazgató
Időpont: febr. 28. és márc. 1.
Könyvtárhasználathoz kapcsolódó digitális kompetenciák fejlesztése – Tanulói
elégedettségmérő lap (50 db) – A képzés eredményességének, a résztvevők
elégedettségének mérése – TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0084 pályázat keretén belüli
képzésről és fenntartási időszakáról.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Összekötő: Vodila Sándor Józsefné
Határidő: febr. 28
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Március
2014. évi statisztikai jelentés elektronikus úton való elküldése, a könyvtári statisztikai
adatszolgáltatáshoz.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: márc.01.
Bogyó és Babóca – filmvetítés a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola óvodásai, első osztályos tanulói és a Mátyás
Óvoda részére.
Belépőjegyek ára: 500,- Ft
Tervezett költség: 50.000 Ft
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Helyszín: Művelődési Központ (Edelény, Borsodi út 9.)
Időpont: márc. 04.
Kiállítás rendezése. Vasárnap is kölcsönzési lehetőség a Könyvtárban.
Felelős: Hadobás Pál igazgató
Időpont: márc. 28 -29.
Papírszínház – Békakirály és Vashenrik
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Határidő: márc. 31.
Könyvtári órák a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola alsó tagozatos tanulói
számára.
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Határidő: márc. 31.

„FÖLEMELNI E TÁJAT” szavalóversenyre ajándékkönyvek megrendelése.
Tervezett költség: 120.000 Ft (zsűri, helyezettek kategóriánként 3-3 fő és 2-2 fő
különdíj)
Felelős: Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Határidő: márc. 31.
Könyvtárellátási szerződés megkötése a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: márc. 31.
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Felhasználói elégedettség- és igényfelmérés kérdőívek kiértékelése, eredményeinek
közzététele, valamint válaszok megadása az Olvasóknak a honlapon.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda
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.
Zsűri elnöke: Fecske Csaba – József Attila-díjas költő
Zsűri tagjai:
Németh-Tóth Eszter - tanítónő, a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa
Takács Rita a Szállj velem c. verseskötet szerzője
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda (oklevelek készítése, fotózás)
Időpont: ápr. 10.
Kiállítás rendezése. Vasárnap is kölcsönzési lehetőség a Könyvtárban.
Felelős: Hadobás Pál igazgató
Időpont: ápr. 25 -26.
Papírszínház
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Határidő: ápr. 30.
Olvasáskultúra fejlesztése a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola alsó
tagozatos tanulói számára.
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Határidő: ápr. 30.
Játékos könyvtári foglalkozás az Oltalom Tagóvoda részére.
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Határidő: ápr. 30.
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Selejtezés elkezdése (elhasználódás) (raktárban lévő könyvek). Polcrendszer
felszerelése az emeleti raktárba és az elhelyezésre váró könyvek, bekötött folyóiratok
elhelyezése.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Időtartam: április 01. - május 30.
Május
Tavaszi játszóház
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Határidő: máj.30.
Június
Játékos könyvtári foglalkozás a Mátyás Óvoda részére.
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Határidő: jún. 15.
86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok
Tervezett költség: 381. 000 Ft (3 előadó számla alapján, 100e.Ft +ÁFA / előadó)
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: jún. 17.
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezetének fogadása,
könyvtárunk bemutatása.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Időpont: jún. 20.
Papírszínház
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Határidő: jún. 30.
Július
A könyvtár nyári nyitva tartása (kölcsönzés) augusztussal bezárólag:
Hétfő, kedd, csütörtök:
8-16 óráig
Szerda:
10-18 óráig
Péntek:
10-16 óráig
Szombaton:
zárva
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Geronimo Stilton tábor a Könyvtárban (1 turnusban)
Tervezett időtartam: hétfő-péntek, 9-16 óráig
Tervezett programok: papírszínház, játszóház, Borsodi Tájház és az Edelényi
Kastélysziget látogatása, túrázás.
Tervezett korosztály: 3-4. osztály
Tervezett létszám: 15 fő
Finanszírozási forma: önköltséges (étkezés, belépőjegyek)
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Tóth Bertalanné olvasószolgálati könyvtáros
Határidő: júl. 31.
Augusztus
Nyárvégi játszóház
Papírszínház
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Határidő: augusztus 31.
Szeptember
Kiállítás rendezése. Vasárnap is kölcsönzési lehetőség a Könyvtárban.
Felelős: Hadobás Pál igazgató
Időpont: szept. 26 -27.
Népmese Napja. A Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére, Benedek Elek
születése napján ünnepeljük a meséinket, mesemondóinkat és mesegyűjtőinket.
Tervezett költség: 203.200 Ft (160.000 Ft + ÁFA előadói díj, számla alapján)
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: szept. 30.
Papírszínház
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Határidő: szept. 30.
Október
Országos Könyvtári Napok (egyhetes programsorozat)
Célja: a könyvtárak sokoldalúságának bemutatása, az olvasás népszerűsítése színes
programok keretében.
Tervezett költség: 381.000 Ft (3 előadói díj számla alapján, 100e. +ÁFA / előadó)
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati könyvtáros
Tóth Bertalanné olvasószolgálati könyvtáros
Határidő: október 18.
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November
Kiállítás rendezése. Vasárnap is kölcsönzési lehetőség a Könyvtárban.
Felelős: Hadobás Pál igazgató
Időpont: nov. 28 -29.
Papírszínház
Játékos könyvtári foglalkozás a Mátyás Óvoda részére.
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Határidő: nov. 30.
December
Karácsonyi játszóház
Játékos könyvtári foglalkozás az Oltalom Tagóvoda részére.
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Határidő: december 19.
További tervezett költségek:
Állománygyarapítás könyvekre: 2.000.000 Ft
Folyóirat, DVD, CD: 300.000 Ft
Könyvtári nyomtatványok: 150.000 Ft

2016. március 6.
Hadobás Pál
igazgató
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3./ Napirendi pont tárgya:
A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület átnevezéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 37. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság javasolja az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Loj Balázs alpolgármester: A lakosság felé szeretné jelezni, - mint ahogyan azt az
elmúlt testületi ülésen polgármester úr javasolta, - lakógyűlést tartottak az
utcaelnevezés ügyében. A lakógyűlésen szép számmal vettek részt a Rajk László út
lakói, továbbá részt vett még jegyző úr, aljegyző úr, Béres Tibor képviselő úr is. A
Rajk László utcában lakó 14 fő a Tölgyfa út elnevezést támogatta, ami a nagy
többsége volt a jelenlévőknek, ezért javasolja a Rajk László út Tölgyfa útra történő
„átkeresztelését”.
Polgármester: A jelenlegi Rajk Láczó utca lakói hozták meg azt a döntést, hogy a
továbbiakban Tölgyfa út elnevezése legyen az utcjuknak. Azt gondolja, hogy ez bölcs
döntés volt. Véleménye, hogy ettől demokratikusabb döntést nem hozhattak volna.
Ezek után szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

Képviselő-testület a javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2015.(III.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület
átnevezéséről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület
átnevezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XX. századi
önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület átnevezéséről 2015.
július hó 1-jei hatállyal az alábbiak szerint dönt:
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Közterület hrsz.

2295 és 2241/27

Régi közterület név

Új közterület név

Rajk László út

Tölgyfa út

2. A
Képviselő-testület
felhatalmazza
az
Edelényi
Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét az átnevezéssel kapcsolatos
intézkedések megtételére:
a) a határozat tartalmát a Központi Címregiszterben (KCR) vezesse
át,
b) a hozott döntést küldje meg az Edelényi Járási Hivatal Járási
Földhivatalának, Edelényi Járási Hivatal Okmányosztályának, a
közüzemi szolgáltatóknak, azoknak a hivatalos szerveknek, ahol
a lakcímváltozást az érintett lakosoknak be kell jelenteni,
c) a határozati kivonatot az érintett lakosoknak küldje meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Értesül: érintett utca lakói, osztályok, társszervek

4./ Napirendi pont tárgya:
Önkormányzati rendészeti szerv létrehozásának előkészítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 38. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság javasolja az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2015.(III.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Önkormányzati
előkészítéséről

rendészeti

szerv

létrehozásának

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az önkormányzati Rendészeti Szerv létrehozásának előkészítésről
szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) kifejezi azon szándékát, hogy
2015. július 1-vél önkormányzati rendészeti szerv felállítását, és
fenntartását kezdeményezi az Edelényi Kistérség Többcélú
Társulásán keresztül, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján a
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 17. pontja szerinti közfeladat ellátása
céljából.
2. A Képviselő-testület elrendeli:
a) a Társulási Megállapodás módosításának előkészítését, és
kezdeményezését a Társulásnál, valamint a társult
önkormányzatok képviselő-testületeinél,
b) pályázati felhívás megjelentetést a Társuláson keresztül 2 fő
közterület felügyelő munkakör határozatlan idejű betöltésére,
c) a rendészeti szerv beindításához és fenntartásához
szükséges költségterv elkészítését, valamint a szükséges
engedélyek beszerzése érdekében a dokumentumok
összeállítását.
Határidő: 2015. július 1.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: Társulás, társult önkormányzatok, osztályok, rendőrség

5./ Napirendi pont tárgya:
„Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen”
című pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 39. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.

45

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság javasolja az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Borza Bertalan képviselő: Nagy örömmel töltötte el ez az előterjesztés, mivel így az
évek óta kihasználatlanul, üresen álló épület reményeik szerint pályázati forrásból
újra funkciót fog kapni, így nem csak az állagmegóvással, hanem a környéken élő
gyermekeknek is a közelben történő óvodai elhelyezése is biztosított lesz. Bízik
abban, hogy sikeresen fognak pályáznak, és újra élettel fog megtelni a korábban
szebb időket megélt épült.
Polgármester: Ez régi elképzelése, hogy a volt finkei iskola épületében óvodát
alakítsanak ki. Most van lehetőség egy hazai forrású pályázati kiírás alapján, hogy
ezt a pályázatot benyújtsák az épület felújítására és átalakítására. A jogszabály
szeptember 1-jétől kötelezővé teszi minden 3. életévét betöltött Magyarországon élő,
magyar állampolgárságú gyermek számára az óvodába járást. Jelenleg a városban
nincs elég kapacitás arra, hogy minden gyermeket el tudjanak helyezni. Azt gondolja
erről a pályázatról, hogy ha a kormány komolyan gondolja, hogy szeptember 1-jétől
kötelező az óvodába járás, akkor erre már nyugodtan mondhatják, 100 % hogy
megnyerik ezt a pályázatot.
Ezek után az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2015.(III.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: „Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a
Finkei városrészen” című pályázat benyújtásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a „Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei
városrészen” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a
következő döntést hozta:
1.) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot

nyújt be Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások
támogatása című konstrukció megvalósítása érdekében.
2.) Képviselő-testülete

jóváhagyja a két csoportszobás óvodai
feladat-ellátási hely kialakítását célzó pályázat teljes körű
megvalósítását.
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3.) Képviselő-testület a pályázat keretein belül a volt finkei iskola

épületét (3780 Edelény, Árpád út 41, hrsz: 2202) a beruházás
helyszínéül jóváhagyja.
4.) A pályázat teljes költségvetését bruttó 82.100.000 Ft összegben

jóváhagyja. A pályázati felhívás alapján a támogatás intenzitása
95%.
5.) A pályázathoz szükséges bruttó 4.105.000 Ft önerőt Edelény

Város Önkormányzat a 2015 évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklet „Céltartalék
összegének célonkénti részletezése” 1. során betervezett
összegből történő elvonással biztosítja.
6.) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal

kapcsolatos
megtételére.

dokumentumok

aláírására

és

nyilatkozatok

Határidő: március 23, illetve a hiánypótlási idő lejárta
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

6./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 2098 és 2099 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó, térítésmentes
felajánlásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 40. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság javasolja az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2015.(III.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 2098 és 2099 hrsz-ú ingatlanokra
vonatkozó térítésmentes felajánlásról

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény belterület 2098 és 2099 hrsz-ú
ingatlanokra
vonatkozó,
térítésmentes felajánlásról szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sós
Imréné és testvérei által az önkormányzat részére térítésmentesen
felajánlott, az Edelény belterület 2098 és 2099 helyrajzi számú
ingatlanokban meglévő, ingatlanonként és személyenként 9/180
arányú tulajdonrészeket nem fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: felajánló, osztályok

7./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 688 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, térítésmentes felajánlásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 41. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság javasolja az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2015.(III.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 688 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
térítésmentes felajánlásról

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény belterület 688 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó, térítésmentes felajánlásról szóló előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Antal
Tiborné által az önkormányzat részére térítésmentesen felajánlott,
az Edelény belterület 688 helyrajzi számú ingatlanban meglévő,
108/288 arányú tulajdonrészt nem fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: felajánló, osztályok

8. Napirendi pont tárgya:
Vagyonvédelmi Alapítvány megszüntetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 42. sorszám alatt.)
Polgármester elmondja, hogy megszületett a Kormányhivatalnál a döntés a járási
hivatalk átszervezésével kapcsolatban, ami érinti a Polgármesteri Hivatal épületét is.
A képviselő-testület erről fog most dönteni.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság javasolja az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2015.(III.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Vagyonvédelmi Alapítvány megszüntetéséről
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az előterjesztést és
az alábbi döntést hozta:
Képviselő-testület, mint alapító
megszüntetéséhez hozzájárul.

a

Vagyonvédelmi

Alapítvány

Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a
Vagyonvédelmi Alapítvány 2015. március 20. napjára összehívott
ülésén Edelény Város Önkormányzata nevében eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9. Napirendi pont tárgya:
A járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás 1. számú módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 43. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság javasolja az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2015.(III.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás I. számú
módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási hivatal
kialakításáról szóló megállapodás I. számú módosításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Edelényi Járási Hivatalra vonatkozó, a járási hivatal kialakításáról
szóló megállapodás I. számú módosítását a határozat
mellékleteként jóváhagyja.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
módosítás aláírására.
1.

3.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: Kormányhivatal, Járási Hivatal, Kistérség, KLIK,
Pedagógiai Szakszolgálat, osztályok
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Melléklet a 39/2015.(III.19.) határozathoz
A járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás I. számú módosítása
amely létrejött egyrészről:
MOLNÁR OSZKÁR polgármester
Edelény Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselője,
mint átadó/használatba adó (a továbbiakban együtt: Átadó)
másrészről:
DEMETER ERVIN kormánymegbízott,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal képviselője,
mint átvevő/használatba vevő (a továbbiakban együtt: Átvevő)
- együttesen: Felek – között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I. ELŐZMÉNYEK
Felek a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények
módosításáról
szóló
2012. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Kormányrendelet) foglaltak alapján az átvevő – az Átvevő 2013. január 1-jétől
létrejövő járási hivatalaihoz kerülő államigazgatási feladatok ellátásának biztosítása
érdekében, a korábban ezen feladatellátást szolgáló, 2013. január 1-jétől a Magyar
Állam ingyenes használatába kerülő önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog
ingyenes használata, illetve egyéb jogcímen történő átadása feltételeinek, az ehhez
kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása céljából,
továbbá az átkerülő vagyonelemekhez kapcsolódó részletkérdésekről és a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról – 2012. október 26. napján a járási
hivatal kialakításáról szóló megállapodást kötöttek (a továbbiakban: járási
megállapodás).
A járási megállapodás 1. számú melléklete alapján az Átvevő ingyenes használatába
került az edelényi 155/1 hrsz-ú, természetben Edelény, István király útja 52. szám
alatt lévő ingatlan 150,16 m2 része, melynek felújítása miatt, annak befejezése
időtartamáig Átadó két másik ingatlant adott ideiglenesen a járási hivatal elhelyezése
céljából Átvevő ingyenes használatába, az edelényi 1188/2 hrsz-ú, természetben
Edelény, Borsodi út 26. szám alatt lévő ingatlan 176,52 m2 hasznos alapterületű
részét, továbbá az edelényi 652 hrsz-ú, természetben Edelény, Bányász út 2. szám
alatt lévő ingatlan 246,27 m2 hasznos alapterületű részét.
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Az Edelényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Edelény,
István király útja 58. szám alatti, Átadó kizárólagos tulajdonát képező ingatlanban
került elhelyezésre, mely ingatlan használatára az Átadó és az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat B-A-Z Megyei Intézete között 2006.
augusztus 1. napján határozatlan időre szóló, jogszabály alapján fennálló ingyenes
használati jogot biztosító megállapodás került aláírásra az épület 181 m2 részére. A
használati jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került. A fővárosi és megyei
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése és
29. §-a alapján az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat B-A-Z. Megyei
Intézetének jogutód szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.
Átvevő, mint ingyenesen használó előzetes hozzájárulásával Átadó pályázati
forrásból megvalósult beruházása eredményeként az épület a szociális és
gyermekvédelmi alapellátási feladatok megvalósítását szolgáló szociális
intézményként fog működni, ezért szükségessé vált a Járási Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv más ingatlanon történő elhelyezése.
Felek között 2013. június 26. napján az edelényi 1188/2 hrsz-ú, természetben
Edelény, Borsodi út 26. szám alatt lévő ingatlan 252,86 m2 térmértékű részére
határozatlan időre szóló használati megállapodást kötöttek a Kormányablak Komplex
akadálymentesítésére kiírt TIOP 3.3.1/A-12/1. pályázat megvalósítása céljából. A
térmérték magában foglalta a járási megállapodásban ideiglenes jelleggel
használatba adott ingatlanrészt is. Az Edelény, Borsodi út 26. szám alatti ingatlanban
elkezdődnek a kormányablak kialakításának helyszíni kivitelezési munkálatai,
melynek következtében gondoskodni kell a járási hivatal vezetésének, az
okmányirodának és a járási gyámhivatalnak az ideiglenes elhelyezéséről.
Felek rögzítik, hogy a Járási Hivatalnak jogszabályon alapuló közfeladatai
ellátásához a megnövekedett feladatok miatt az eddig rendelkezésére álló
alapterületnél többre van szüksége, melynek biztosításában Átadó készségesen
együttműködik.
II. A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA, TARTALMA
A Megállapodásban foglaltak tekintetében időközben bekövetkezett pályázati
forrásból megvalósítandó beruházások és integrációs változásokra figyelemmel
Felek – a Törvény és a Kormányrendelet előírásaiban, illetőleg e jogszabályi
rendelkezések alapján a Megállapodásban megjelölt célok és követelmények
maradéktalan, egyben zökkenőmentes megvalósítását szem előtt tartva –
indokoltnak tartják a járási megállapodás és annak elválaszthatatlan részét képező
melléklet módosítását a következő tartalommal:
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1. Felek rögzítik, hogy Átadó által megvalósított beruházás eredményeként az
edelényi 172 hrsz-ú, természetben Edelény, István király útja 58. szám alatt
lévő épület szociális és gyermekvédelmi alapellátási feladatok megvalósítását
szolgáló szociális intézményként fog működni, ezért az épületben az Átvevő
által használt 181 m2 térmértékű ingatlanrésznek megfelelő ingatlanrészen,
változatlan feltételek mellett biztosítja Átadó a Járási Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv elhelyezését az edelényi 155/1 hrsz-ú, természetben
Edelény, István király útja 52. szám alatti ingatlanban.
Felek megállapodnak abban, hogy a Borsodi út 26. szám alatt lévő ingatlan
beruházási munkáinak megkezdése következtében az ott működő járási
gyámhivatal végleges jelleggel az Edelény, István király útja 52. szám alatti
épületben kerül elhelyezésre. Mindezek alapján az edelényi 155/1 hrsz-ú,
természetben Edelény, István király útja 52. szám alatti ingatlan
vonatkozásában az ingyenesen használt terület mértéke 150,16 m2-ről 398,28
m2-re módosul.
2. Felek tudomásul veszik, hogy Átvevő közfeladatai megnövekedtek
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2014. évi XCIX. törvény 70. §-a által módosított a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdése alapján,
mely szerint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatások megállapításával és folyósításával
kapcsolatos feladatok a járási hivatalok hatáskörébe kerültek, jelentős
ügyszám, ügyfél és ügyirat növekedést eredményezve, így szükségessé vált
az Átadó által a járási megállapodásban ideiglenes jelleggel Átvevő által
használt edelényi, 652 hrsz-ú, természetben Edelény, Bányász út 2. szám
alatti ingatlanrész határozatlan időre szóló ingyenes használati jogának
biztosítása. Átadó kijelenti, hogy fokozatos birtokbavétellel határozatlan időre
ingyenes használatába adja az Edelény, Bányász út 2. szám alatti
épületrészből jelen Megállapodás-módosítás aláírásának napjáig 329,55 m2
térmértékű részt, 2015. május 1-től további 29,46 m2-t, 2015. szeptember 1.
napjától 33,32 m2-t, összesen 392,33 m2 térmértékű részt.
3. Felek egyhangúlag rögzítik, hogy a fentebb hivatkozott Edelény, Borsodi út 26.
szám alatt lévő ingatlan pályázati forrásból történő felújítása következtében
indokolttá vált a járási hivatal szervezeti egységeinek más épületbe történő
költözése, ezért Átadó a kivitelezési munkálatok befejezéséig ideiglenesen
használatba adja a járási hivatal vezetése és az okmányiroda elhelyezése
céljából, valamint tárolási problémák megoldására az edelényi 1169/A/35 és
1169/A/36 hrsz-ú, természetben Edelény, Borsodi út 2. szám alatti ingatlan
145,71 m2 térmértékű részét, továbbá az edelényi 1174/12/A/19 hrsz-ú,
természetben Edelény, Borsodi út 4. szám alatti ingatlan 21,60 m2 térmértékű
részét.
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Felek megállapodnak abban, hogy az 1. számú melléklet módosítását Átvevő a
közös akaratot tükröző módosításnak megfelelően elkészíti, azt Átadóval közösen
ellenőrzik, majd a polgármester és a jegyző, illetve Átvevő kapcsolattartója
kézjegyével ellátja. Jelen Megállapodás-módosítás elválaszthatatlan részét képezi az
1. számú melléklet módosítása megnevezésű melléklet, továbbá az Edelény István
király útja 52., Bányász út 2., Borsodi út 2. és Borsodi út 4. szám alatt lévő épületek
alaprajzai 2-5. sorszámozással.
Jelen Megállapodás-módosítás, valamint az ahhoz szervesen kapcsolódó,
módosított, a szükséges kézjegyekkel ellátott melléklet(ek) Átadót megillető 4-4
példánya vonatkozásában Átadó, míg az Átvevőt megillető 4-4 példánya tekintetében
Átvevő haladéktalanul, de legkésőbb a módosítást követő 3 munkanapon belül
köteles gondoskodni arról, hogy azok a részére átadott valamennyi Megállapodáspéldányhoz csatolást nyerjenek oly módon, hogy az eredeti Megállapodásra,
valamint a módosítással érintett melléklet(ek)re egyértelműen feltüntetésre kerül a
módosítás ténye és hatálya.
Felek egyezően rögzítik, hogy jelen módosítás a 2-8. számú mellékletben foglaltakat
és a járási megállapodás törzsszövegében foglalt egyéb rendelkezéseket nem érinti,
azok a jövőben változatlan tartalommal irányadóak.
III. A MÓDOSÍTÁS HATÁLYA
Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás-módosítás a mindkét Fél általi
aláírás napján lép hatályba.
Átadó részéről az aláírás napjának az a nap felel meg, amikor a polgármesteri
aláírást követő jegyzői ellenjegyzés is megtörténik.
Amennyiben az aláírásokra nem ugyanazon a napon kerül sor, a hatálybalépés
napja az utolsó aláírás napja.
IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Átvevő az edelényi 172 hrsz-on felvett, ténylegesen Edelény, István király útja 58.
szám alatt lévő, az Átadó kizárólagos tulajdonát képező ingatlan 181 m2 alapterületű
(6 db iroda, 1 db tárgyaló, 1 db konyha, mellékhelyiségek) helyiségeire a részére
bejegyzett ingyenes használati jogáról jelen Megállapodás-módosítás aláírásával
egyidejűleg feltétel nélkül és ingyenesen lemond. A lemondást az Átadó elfogadja.
Átvevő egyúttal feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a használati
jognak az ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez.
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Átadó kijelenti, hogy a 172 hrsz-ú ingatlanon Átvevőt megillető használati jog törlése
céljából az illetékes ingatlanügyi hatóság előtt eljár.
Felek egyezően rögzítik, hogy Átadó az Átvevő lemondásával egyidejűleg a 181 m2nek megfelelő térmértékű, a járási népegészségügyi szakigazgatási szerv részére
ugyanazon körülmények és feltételek mellett biztosítja jogszabály alapján az
ingyenes használati jogot az edelényi 155/1 hrsz-ú, természetben Edelény, István
király útja 52. szám alatt lévő, az Átadó kizárólagos tulajdonát képező ingatlanon.
Felek rögzítik, hogy a 2006. július 31. napján kötött használati megállapodás jelen
Megállapodás-módosítás aláírásával egyidejűleg hatályát veszti.
Tekintettel arra, hogy a 155/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a jogszabályon
alapuló ingyenes használati jog az ingatlan-nyilvántartásba már a teljes ingatlant
érintően bejegyzésre került, ezért a bejegyzés iránt külön intézkedési kötelezettség
Átvevőt nem terheli.
Átvevő tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodás-módosítással határozatlan időre
használatába kerülő ingatlant érintően köteles intézkedni az ingyenes használati jog
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt, a Megállapodás-módosítás
aláírását követően, de legkésőbb 2015. április 30. napjáig.
Átadó egyúttal feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
kizárólagos tulajdonában lévő, edelényi, 652 hrsz-ú, természetben 3780 Edelény,
Bányász út 2. szám alatt lévő, szociális épület, udvar megnevezésű ingatlan 392,33
m2 térmértékű részére az ingyenes használati jog határozatlan időre a Magyar Állam
javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön annak feltüntetésével, hogy a
használati jog gyakorlója a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.
Átadó által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Vártás József
Beosztása:
jegyző
Elérhetősége:
48/524-102
Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
dr. Lukács Irén
Beosztása:
főigazgató
Elérhetősége:
46/512-901
Felek ezúttal is rögzítik, hogy kapcsolattartóik útján kölcsönösen tájékoztatják
egymást a vagyonhasználatot, valamint az átadás-átvételre kerülő személyi
állományt érintő minden lényeges körülményről, tényről, veszélyről, illetve
változásról, egyben megerősítik a Megállapodás V. fejezetében ebben a körben tett
nyilatkozataikat.
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Felek a Megállapodás-módosításban foglaltakkal egyetértenek, azokat kölcsönösen
elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Jelen Megállapodás-módosítás 8 eredeti példányban készült és 5 számozott oldalból
áll, amelyből 4 példány az Átadót, 4 példány az Átvevőt illet meg.
Edelény, 2015. március „ .”

……………………………………..
Molnár Oszkár
polgármester
Átadó képviseletében

Miskolc, 2015. március „ .”

……………………………………………
Demeter Ervin
kormánymegbízott
Átvevő képviseletében

Ellenjegyző:

Jogi ellenjegyző:

Edelény, 2015. március „ .”

Miskolc, 2015. március „…”

……………………………………..
Vártás József
jegyző

…………………………………………..
Dr. Fuhrmanné dr. Horzsa Ildikó
jogi és perképviseleti osztályvezető
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1. számú melléklet módosítása

Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok

Önkormányzati hivatal járási hivatal részére átengedett ingatlanai/ingatlanrészei

Átadás
jogcíme

ingyenes
használatba
adás

ingyenes
használatba
adás

Ingatlan
helyrajzi
száma

Ingatlan
címe

Ingatlan
besorolása

Épületek
száma

Helyiségek
száma

155/1

Edelény,
István
király
útja 52.

Polgárm
esteri
hivatal
és
udvar

2

80

652

Edelény,
Bányász
út 2.

Szociáli
s
épület,
udvar

1

72

Nettó
alapterület

Átadott
nettó
alapterület

Elhelyezettek
száma

Átadott
ingatlanban
/ingatlanrészben
elhelyezettek
száma

1455,74
m2

398,28 m2

46 fő

16 fő

799 m2

392,33 m2

30 fő

26 fő

Kiépített
infrastruktúra

Ingatlan
állaga,
utolsó
felújítás
időpontja

összközműv
es

felújított

összközműv
es

Általános
iskolából
kialakítva
2002-ben,
állaga jó

Egyéb releváns információk
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Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlan átadását kiváltó ingatlan

Ingatlan
helyrajzi száma

Ingatlan címe

Ingatlan
besorolása

Épületek/
helyisége
k száma

Nettó
alapterület

Átadott
nettó
alapterület

Ingatlan
Elhelyezett

Kiépített

állaga, utolsó

ek száma

infrastruktúra

felújítás

Egyéb releváns információk

időpontja
A helyiség az Edelény, Borsodi út
26. szám alatti ingatlanban

2013.
1169/A/35

Edelény, Borsodi

1169/A/36

út 2.

üzlethelyiség

1/13

104+44=148

145,71

11 fő

decemberben
összközműves

felújításra
került

kialakításra kerülő kormányablak
építési kivitelezésének időtartamára
kerül a Kormányhivatal
használatába. Az építkezés
kivitelezésének várható ideje: 2015.
március-augusztus hó.
A helyiségek az Edelény, Borsodi út
26. szám alatti ingatlanban
kialakításra kerülő kormányablak

Edelény, Borsodi
1174/12/A/19

iroda
út 4.

1/12

277

21,60

0 fő

összközműves

felújított

építési kivitelezésének időtartamára
kerül a Kormányhivatal
használatába. Az építkezés
kivitelezésének várható ideje: 2015.
március-augusztus hó.
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Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt
– megköszönte a megjelenést, és a rendkívüli nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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