EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2016. március 17-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. Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely
2015. évi munkájáról
3. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2016. évi
munkatervének jóváhagyásáról
4. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
5. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról
6. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
Alapító okiratának módosításáról
7. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról
8. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
9. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról,
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
10. ERASMUS + 2014-2020 közötti időszak Stratégiai partnerségek elnevezésű
uniós program, „Nemzedékről nemzedékre. Kultúra, hagyomány, oktatás a
múltban, jelenben és a jövőben.” című pályázat beadásáról
11. TOP-3.1.1-15 kódszámú – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés–
tárgyú pályázat benyújtásáról
12. TOP-5.2.1-15 kódszámú – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok – tárgyú pályázat benyújtásáról
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13. Szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának megállapításáról
14. Edelény 9/7, 9/8, 9/9 és 9/14 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításról
15. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete által megvalósítani tervezett Pro
Lecsó program lebonyolításáról
16. Civil szervezetek támogatásáról
Zárt ülés:
1./ Az ENTERV Kft-vel a települési főépítési feladatok ellátására kötött megbízási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

E d e l é n y, 2016. március 17.
Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 17én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendes nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai
Gyula, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Loj Balázs
alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya, Virág
Tamás képviselők
Igazoltan távol: Fischer Ferdinánd képviselő
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
41./ számú előterjesztésnél:

Ruszkai József ezredes, a BAZ. Megyei Rendőrfőkapitány helyettese
Soltész András Edelényi Városi Rendőrkapitányság vezetője

42,43./ számú előterjesztésnél: Hadobás Pál Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatója
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 10 fő
jelen van, később érkezik Csabai Gyula képviselő, így a képviselő-testület létszáma 11
fős lesz.
Ezek után ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint:
1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
Előadó: kapitányságvezető
2. Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely
2015. évi munkájáról
Előadó: intézményvezető
3. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2016. évi
munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: intézményvezető
4. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó: jegyző
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5. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
6. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
Alapító okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
7. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
8. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
9. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról,
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
Előadó: polgármester
10. ERASMUS + 2014-2020 közötti időszak Stratégiai partnerségek elnevezésű
uniós program, „Nemzedékről nemzedékre. Kultúra, hagyomány, oktatás a
múltban, jelenben és a jövőben.” című pályázat beadásáról
Előadó: polgármester
11. TOP-3.1.1-15 kódszámú – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés–
tárgyú pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
12. TOP-5.2.1-15 kódszámú – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok – tárgyú pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
13. Szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának megállapításáról
Előadó: polgármester
14. Edelény 9/7, 9/8, 9/9 és 9/14 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításról
Előadó: polgármester
15. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete által megvalósítani tervezett Pro
Lecsó program lebonyolításáról
Előadó: polgármester
16. Civil szervezetek támogatásáról
Előadó: polgármester
Zárt ülés:
1./ Az ENTERV Kft-vel a települési főépítési feladatok ellátására kötött megbízási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
Előadó: polgármester
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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 szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjainak elfogadását.
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt - 10
képviselő döntéshozatalban való részvételével - 10 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint:
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
Előadó: kapitányságvezető
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 41./ sorszám alatt.)
Polgármester köszönti Ruszkai József alezredes urat, a BAZ. Megyei Rendőrfőkapitány
helyettesét és Soltész Andrást, az Edelényi Rendőrkapitányság vezetőjét, akinek külön
gratulál a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetéséhez, melyhez további jó
munkát, jó egészséget kíván.
Megkérdezi, hogy kívánnak-e az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni.
Soltész András kapitányságvezető és Ruszkai József főkapitány-helyettes nem
kívánt szóbeli kiegészítést tenni.
Polgármester ezt követően napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Loj Balázs alpolgármester megelégedéssel konstatálta, hogy egyre nehezebb dolga
van rendőrkapitány úrnak, ugyanis a mutatók évről-évre javulnak, és aztán eljön az az
állapot, amikor már nem lehet javítani a dolgokon, mert magasra tette a mércét, de
ehhez gratulál mind kapitány úrnak, mind az állomány valamennyi dolgozójának.
Köszöni, hogy vigyáznak ránk, és köszöni, hogy a nem régen történt sajnálatos
bűncselekmény tetteseit rendkívüli gyorsasággal elfogták. Kapitány úr kitüntetéséhez
gratulál.
Borza Bertalan képviselő: Úgy gondolja, hogy az edelényi Képviselő-testület, amikor a
rendőrségről szóló beszámolókat olvassa, akkor egy kicsit elkényeztetett helyzetben
van, mert annak ellenére, hogy nem könnyű mindig javítani, mégis azt látják évről-évre,
hogy javulnak a statisztikai eredmények. Tudják azt is, hogy ez nem csak azért van,
mert jól csinálják a statisztikát, hanem mert tényleges tartalom van mögötte.
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Egyik beszámolójában Csintalan László akkori kapitány úr írta azt a mondatot az
Edelényben elkövetett bűnökre, hogy az elkövetőit a rendőrség vagy elfogja, vagy a
bűnözők elkerülik a várost.
Úgy látja, hogy ez a célkitűzés jelenleg is megvan, amit még kiegészített Soltész András
kapitány úr munkájával, vezetésével, azzal, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a
prevencióra, különösen a már elég rég meglévő DADA-programmal. Talán ennek is
köszönhető, hogy Edelényben dizájner és egyéb kábítószereknek, drogoknak a
terjesztése gyakorlatilag nincs, illetve fogyasztókat találnak csak, azt is elvétve. Köszöni
a rendőrség munkáját, amelyhez a továbbiakban jó erőt, egészséget kíván.
Magyar Árpádné képviselő gratulál kapitány úr állami kitüntetéséhez, a kapitányság
állományának sok sikert kíván munkájukhoz. Köszöni azt, hogy Edelényen végig lehet
menni az utcán az esti órákban, és lehet találkozni járőrautóval, amely biztonságot
jelent. Azt is szeretné elmondani, hogy a rendőrök emberségesen beszélnek és bánnak
a kisebbségiekkel is. Kérdése a legutóbbi bűncselekménnyel kapcsolatos, hogy megvane minden tettes.
Soltész András kapitányságvezető: Beszámolója a tavalyi évről szól, az idei év
bűncselekményéről nem kíván nyilatkozni a nyomozás érdekeire tekintettel, egyébként
az elkövetők megvannak, de még további bizonyításra fog sor kerülni.
Ruszkai József ezredes, megyei főkapitány-helyettes elmondja, hogy személyesen
elég régen volt itt, de volt egy olyan képviselő-testületi ülésen, amikor sok mindenről
volt mit beszélni. Akkor sem a rendőrséget érte kritika, mert 1997-től, amikor Csintalan
László úr került ide, akkor egy olyan jelentős változás állt be a rendőrség működését, a
hozzáállást tekintve, hogy mindig pozitívan nyilatkozott a képviselő-testület,
polgármester úr is, tehát mindig elismerték a rendőrség munkáját, aminek a gyümölcse
szép lassan beért. Olyan soha nem volt, hogy ne legyen bűnözés, ne legyen
bűncselekmény, ne legyenek közlekedési balesetek, az egy ideális állapot lenne, de
lássák be, azt soha nem fogják elérni, de az a munka, ami a rendőrség részéről
megnyilvánul és az a társadalmi közeg, ami fogadó erre, azt a helyzetet eredményezi,
hogy igazából csak egymás vállát veregetik. Ennek ellenére nem ülhetnek a
babérjaikon, és úgy gondolja, kapitány úr nevében is ígéretet tehet arra, hogy nem is
fognak elkényelmesedni a munkatársaik. Garancia erre kapitány úr vezetési stílusa,
személye, hozzáállása ehhez a kérdéshez. Szeretné megköszönni azt a támogatást, amit
az önkormányzat folyamatosan nyújt a rendőrségnek a működéséhez, és kívánja, hogy
ez a jövőben is így legyen.
Polgármester: Úgy van, ahogy Ruszkai úr elmondta, és hála a kapitány úrnak és
munkatársainak, hogy nem tudnak mást tenni, mint hogy megköszönjék a rendőrök
munkáját, mert gyakorlatilag hibát nem lehet találni az Edelényi Rendőrkapitányság
munkatársainak a munkájában akkor, amikor tudvalévő, hogy az ország egyik
legnehezebb járásában élnek, - társadalompolitikailag és gazdaságilag, és még lehetne
sorolni a problémákat, - és mégis ilyen eredményeket tudnak felmutatni. Ez szerinte
párját ritkítja. Ruszkai úr említette, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten
mindig megpróbál valamilyen mértékben, valamilyen módon segíteni a rendőrség
munkáján.
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Természetesen több lehetőség adódik, nem túl régen Edelényben ülésezett a Megyei
Közlekedésbiztonsági Tanács, ahol szót váltott főkapitány úrral, akivel arról beszéltek,
hogy az ez évi támogatásból, - amit a költségvetésben elfogadott a testület, hogy még
tovább fokozzák és javítsák a lakosság biztonságérzetét, - ami kicsit hiányzott az elmúlt
években nem csak a városból, hanem a megyéből is, az a rendőrkutyáknak a megléte.
Kapitány úrral megbeszélték, hogy az ez évi támogatásból két rendőrkutya
megvásárlása és kiképzése lehetséges, ezért ezt a pénzt erre fogják a rendőrségnek
felajánlani, és reméli, hogy ezzel is tovább fog javulni a közrend- és közbiztonság
helyzete.
Szívből gratulál a kapitányság dolgozóinak és kapitány úrnak a munkájához, egyúttal a
megyei főkapitányság dolgozóinak és főkapitány úrnak is a munkájához, hiszen nélkülük
sem lehetne ilyen eredményeket elérni.
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2016.(III.17.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Beszámoló
a
város
közrendközbiztonságának helyzetéről

és

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Beszámoló a város közrend- és
közbiztonságának helyzetéről” című előterjesztést, és
az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Edelényi Rendőrkapitányság 2015. évi Edelény
város közrendjének- és közbiztonságának helyzetéről
szóló beszámolót - e l f o g a d j a.
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi
Rendőrkapitányság
vezetőjének
és
személyi
állományának 2015. évben a közrend- és
közbiztonság
érdekében
végzett
eredményes
munkájáért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: Rendőrkapitányság, Osztályok
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2./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2015.
évi munkájáról
Előadó: intézményvezető
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 42./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Borza Bertalan képviselő: A beszámolóban a Rakacai pihenő három mondattal van
lerendezve, kérdezi, hogy milyen a kihasználtsága, mennyi a forgalom a nyári
időszakban, érdemes-e fenntartani, van-e esetleg valamilyen elképzelés a jövőre
vonatkozóan az üdülővel kapcsolatban.
Polgármester mielőtt szót ad Hadobás Pál igazgató úrnak, arról tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy március 15. alkalmából igazgató úr is állami kitüntetésben
részesült, a Magyar Érdemkereszt kitüntetést vehette, amelyhez szívből gratulál és jó
erőt, egészséget kíván.
Hadobás Pál Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója elmondja, hogy a rakacai
üdülő folyamatosan visszatérő téma és probléma a beszámolók alkalmával. Tény, hogy
a kihasználtsága minimális, nyaranta a kisebbségi Roma Nők Egyesülete veszi igénybe
gyermeküdültetés kapcsán. Az, hogy kevesen veszik igénybe, nem csoda, hiszen
színvonala rendkívül alacsony ennek a létesítménynek, többségében emeletes ágyak
vannak, felnőtt vendégeket igazából fogadni sem tudnak annak ellenére, hogy
érdeklődés van az üdülő iránt, azonban mindig keresik a lehetőséget egy pályázi
kiírásra. Ha rövid időn belül nem találnak pályázati pénzt, lehetőséget erre az épületre,
ebben a formában fenntartani valószínűleg nem tudják majd.
Polgármester úgy gondolja, hogy a Rakaca-tavi önkormányzati tulajdonú üdülő épület
sorsa nem csak önmagától függ, ez sokkal koplexebb kérdés. Régen, fénykorában
rendkívül nagy turistaforgalmat bonyolított le a Rakaca-tó, de az elmúlt évek során ez
gyakorlatilag megszűnt. Ennek oka nem más, mint az, hogy nem lehet benne fürdeni,
mert iszaptenger az egész. Most, az uniós források megnyilta előtt két hónappal ezelőtt
beszélt Demeter Zoltán és Riz Gábor országgyűlési képviselő urakkal, - mivel ők vannak
helyzetben – és megkérte őket, hogy ezt a tavat ebből a forrásból próbálják meg
rendbe tenni, hiszen most volna rá lehetőség. Egyetértett ezzel, annál is inkább, mert a
tókörnyéki három település mindkét képviselő urat érinti, Szalonna és Martonyi Riz
Gábor képviselő úr körzete, Meszes pedig Demeter Zoltán képviselő úré, tehát közös
érdekük, hogy próbáljanak ezen a helyzeten javítani. Ez a tó egyébként, ha normális
állapotban lenne, és megfelelően kiépített infrastruktúra volna a turisták részére, akkor
biztos benne, hogy ugyan olyan kelendő lenne, ha nem is olyan mértékben, mint a
Velencei-tó – tehát szépsége, fekvése, környezete ezt lehetővé tenné, de ehhez sok-sok
milliárd forintra vonla szükség, de majd meglátják, hogy lesz-e ebből valami. Ezt azért
mondta el, mert önmagában az önkormányzat épülete egy dolog, sajnos ennek a
faháznak az állapota az évek során nagyon leromlott, és abból a bevételből soha nem
volt lehetőség, hogy felújítást tudjanak végezni rajta, vagy a bútorzatot kicseréljék.
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Nyilván jó lenne, ha olyan pályázati kiírást látnának végre, ahol tudnának ezzel az
épülettel is pályázni, mert egyébként az edelényi gyermekeknek rendkívül jó lehetőség
lenne, akár erdei iskolaként is működtetni.
(Csabai Gyula képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők
létszáma 11 fő.)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Loj Balázs alpolgármester elmondja, hogy polgármester úrral beszélgettek arról a
kezdeményezésről, amit az Országos Kajak-kenu Szövetség indított el. Ennek nyilván az
lenne az alapja, hogy tegyék rendbe, csinálják meg a Rakaca-tó mederének kotrását,
iszaptalanítását. Ez a kezdeményezésük még kezdeti stádiumban van, hétfőn a
parlamentben találkoznak Riz Gábor és Demeter Zoltán képviselő urakkal, és keresni
fogják polgármester urat is a szövetség képviselői. Ők gyakorlatilag egy vízi bázist
szeretnének kialakítani a Rakacai-tavon olyan megfontolásból, hogy speciális módon
beépítésre kerüljön a Nemzeti Alaptantervbe a kajak-kenu oktatást.
A térségben két iskolával együttműködve valósítanák meg, az egyik a Szent Miklós
Görögkatolikus Általános Iskola lenne edelényi székhellyel, a másik pedig a szögligeti
alapítványi iskola, ahonnan szeretnének gyerekeket toborozni és felkelteni az
érdeklődésüket ez iránt a sport iránt. Egyébként nem csak a Rakacai-tavon, hanem
hajózható időszakában a Bódva-folyón is szeretnének oktatást tartani. Ez egy kicsit
meredekebb dolog, mert csak úgymond árvízkor lehetne, gyakorlatilag márciustól május
végéig. Azt gondolja, hogy ez mindenképpen egy olyan kezdeményezés, amit ha meg
tudnak valósítani a településekkel, Hidvégardó, Perkupa, Szendrő Edelény, Boldva
érintésével, akkor kikötőpontokat csinálnának. Jó lenne, ha ez révbe érne. Ehhez
nyílván kell az edelényi Képviselő-testület és a többi település testületének a
jóváhagyása. Polgármester urat fogják keresni ebben az ügyben, és azt gondolja, hogy
ha történne ebben az ügyben valami a Rakacai-tavon, akkor az a kérdés is megoldódna,
hogy érdemes-e az üdülőbe energiát fektetni. Másik része a dolognak, hogy korábban
voltak parázs viták a Művelődési Központ és Könyvtárról, és a beszámolókról és sok
minden egyéb dologról elhangzottak pró és kontra érvek. Azt gondolja, hogy az az
esemény, ami most történt egy kicsit megerősíti abban, hogy elismerésüket fejezték ki
igazgató úrnak az állami kitüntetéséhez, melyhez ezúton is gratulál, és úgy gondolja,
hogy ez nem a vége és nem a befejezés, hanem csak a közpe valaminek. A további
munkájához jó erőt és kitartást kíván.
Polgármester köszönetet mond az intézmény munkatársainak és igazgató úrnak az
elvégzett munkához, amihez jó egészséget, további jó munkát kíván.
Ezek után szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8
igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2016.(III.17.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár
és Muzeális Kiállítóhely 2015. évi munkájáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta az
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely
2015. évi munkájáról szóló beszámolókat és az alábbi döntést
hozza:
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta az
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely,
valamint a könyvtári intézményegység 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámolókat és azokat a határozat 1. és 2. mellékleteként
elfogadja.
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi Művelődési
Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely vezetőjének és
dolgozóinak a 2015. évben végzett eredményes munkájáért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: intézmény, pénzügyi osztály, titkárság
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1. melléklet a 34/2016.(III.17.)önkormányzati határozathoz

BESZÁMOLÓ

Edelény Város Önkormányzata képviselő-testületének
2016. március 17. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár
és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
2015. évi tevékenysége.

Készítette: Hadobás Pál
igazgató

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Vártás József
jegyző

11

Tisztelt Képviselő-testület!
Intézményünk A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, többször módosított 1997.
évi CXL. törvény, a város Közművelődési Rendelete, az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzata és Alapító Okirata, valamint a városi önkormányzat rendeletei
és határozatai szellemében végzi munkáját.
Gazdálkodását az Államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.)
számú Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.
rendelet, és a helyi önkormányzati rendeletek, határozatok szerint végzi.
Az 1994. január 1-jével összevont intézmény hét intézményegységből áll, melyek a
következők: Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
(Borsodi Tájház), Városi Televízió, Panzió, Rakaca-tavi Pihenő, gyermekétkeztetést
biztosító konyha. Ezek az intézményegységek a város különböző településrészein
foglalnak helyet, a Rakaca-tavi Pihenő, pedig a várostól 25 km-re van. 2013. január
1-től, a képviselő-testület döntése alapján az intézmény látja el a Mátyás Óvoda és
Bölcsőde, a Pedagógiai Szakszolgálat gazdasági feladatait, valamint a Borsodi
Általános Iskola üzemeltetésével (takarítás, karbantartás) járó feladatokat.
A Művelődési Központ 1977-ben épült, amely 2007-ben kívül-belül fel lett újítva. Az
épület jelenlegi állapotában minden igényt kielégít, azonban az épület
vasbetonszerkezete az eltelt évek alatt erősen korrodálódott, felújításra szorul.
A Városi Könyvtár 1963-ban költözött a jelenlegi helyére, és az átadást követően
többször is bővült, majd 2013. év végén megkezdődött a könyvtár felújítása. A
felújított könyvtár 2014. október 6-tól fogadja az olvasókat.
A Városi Televízió 2007-ben új, minden igényt kielégítő stúdióba költözött, amely a
Művelődési Központ alatti területen került megépítésre, köztudott azonban, hogy a
2010-es árvíz komoly károkat okozott az épület helyiségeiben, ezért új stúdió
kialakítására került sor az intézmény felső részén. Az egykori stúdió és iroda helyén
munkatársaink két kis előadótermet alakítottak ki, melyeket tanfolyamok részére
adunk bérbe, valamint az épület alatti helyiségben tartja lakossági ügyfélfogadását
hetente két alkalommal az ÉMÁSZ.
A Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (Borsodi Tájház) három épületegyüttesből, a
hozzá tartozó portákból és a Borsodi Földvárból áll. A 2009-es évben az
önkormányzat pályázatot nyújtott be a Vadászy ház istállója helyén felépítendő
épületrészre, melyben a Borsodi Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince
látogatóközpont került kialakításra, egy vizesblokk, valamint a galérián egy 20 fős
előadó terem is készült 2013-ban. A 2014-ben végzett szakfelügyelői vizsgálat
megállapította, hogy az intézmény az új jogszabályok szerint Közérdekű Muzeális
Kiállítóhelyként működhet, és így új működési engedély kérése vált szükségessé,
valamint az intézmény nevét is meg kellett változtatni, mely 2015. szeptember 3-tól a
következő: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az MK/45/2015 számú működési
engedélyt 2015. november 2-án állította ki.
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Az intézményben 42 fő dolgozik főállásban. A közmunka programok lehetőségeit
kihasználva 2015-ben több dolgozót is tudtunk foglalkoztatni, akik nagy
segítségünkre voltak munkánkban.
Művelődési Központ
Az intézményben egy művelődésszervező, egy gondnok, egy karbantartó és egy
takarítónő dolgozik. Itt kerül megrendezésre a városi programok jelentős része. A
saját rendezvényeken túl az oktatási intézmények, a pártok, a civilszervezetek és a
város egyéb intézményei is rendszeresen igénybe veszik termeit, szolgáltatásait.
Az óvodás és általános iskolás korosztály számára rendszeresen szerveztünk
bábszínházi, gyermekszínházi és zenés előadásokat, játszóházakat, amelyek
segítségével igyekszünk felkelteni igényüket a művelődés különböző formái iránt,
valamint kézügyességük, kreativitásuk fejlesztését szolgálják. A játszóházak
szervezésében nagy segítségünkre van az Oltalom Tagóvoda nevelőtestülete. A
Mátyás Óvoda és Bölcsőde pedagógusai évente 2-3 alkalommal bábszínházi előadást
tartanak gyermekek részére. Folytattuk az általános iskolák felső tagozatos tanulói és
a város középiskolájának tanulói részére szervezett három előadásból álló bérletes
zenei előadássorozatunkat, amely népszerű a fiatalok körében. Az előadássorozatot
az Észak-Magyarországi Filharmónia Kft-vel közösen szervezzük évek óta.
Az állami és nemzeti ünnepeinkről méltóképpen megemlékeztünk, s ezen
alkalmakkor a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskola és a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola
diákjai, a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, az edelényi Császta
Néptáncegyüttes, az Oltalom Tagóvoda és a Mátyás Óvoda és Bölcsőde gyermekei
színvonalas műsort mutattak be.
Az évben is megrendeztük az Edelényi Napot, mely népszerű a lakosság körében
és szívesen töltik az emberek a napot a rendezvényen. A több éve megrendezésre
kerülő kulturális rendezvények közül kiemelkednek a Borsodi Művészeti Fesztivál
edelényi rendezvényei, az Edelényi Helytörténeti Napok, a Kutyás Nap, az Ünnepi
Hangverseny. Ezen rendezvények legtöbbje tömegeket vonz és a gyermekektől a
fiatalokon keresztül az idősebb korosztályig színvonalas szórakozási és művelődési
lehetőséget biztosítanak.
Munkánkat meghatározzák a tárgyi és személyi feltételek és az intézmény
adottságai. Tárgyi feltételeink az elmúlt években jelentősen javultak, sikerült
technikai eszközeinket fejleszteni, bővíteni pályázatok segítségével.
Itt történik a házasságkötés is, amelyhez megfelelő színvonalú termet tudunk
biztosítani. A városban működő kiscsoportok többsége is itt tartja a próbáit,
foglalkozásait, itt tartja edzéseit és versenyeit a sakkszakosztály, óráit a Szinvavölgyi
Alapfokú Művészeti Iskola csoportja.
Kiállítást az évben három alkalommal rendeztünk a termek elfoglaltságától függően
az intézményegység előcsarnokában vagy a kiállításokra kijelölt teremben. Célunk,
hogy a közeljövőben a vizuális kultúra terjesztése, népszerűsítése, valamint a
történelmi ismeretek bővítése érdekében több kiállítást rendezzünk.
A felnőtt lakosság számára színházi előadásokat a magas költségek miatt (7-800
ezer Ft/alkalom) nem tudunk szervezni, ezzel szemben a szabadtéri rendezvényeink,
melyek belépődíj nélküliek, rendkívül népszerűek a lakosság körében.
A tanfolyamok, termékbemutatók, a zumba és a pártok terembérleti díj fejében
veszik igénybe az intézmény termeit.
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Az intézményben működő kiscsoportok, klubok (Férfikórus, Hagyományőrző
Népdalkör, Díszítőművészeti Kör, Miklós Gyula Kertbarát Kör, Őszikék Nyugdíjas Klub,
Edelényi Nyugdíjasok Közössége, Császta Néptáncegyüttes), a sakkszakosztály és a
Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola edelényi tagozata 344 alkalommal tartott
foglalkozást, melyen 6608 fő vett részt.
Tizenkét különböző tanfolyam zajlott az intézményben, melyek 257 alkalommal
tartottak órákat, ez összesen 4532 főt jelent. A tanfolyamokon kívül a különböző
vásárok, termékbemutatók jelentenek még bevételi forrást. Ezek száma 176 volt,
3825 fő részvételével.
A különböző intézmények, pártok, civilszervezetek 366 alkalommal tartottak
rendezvényt, melyeken 16514 fő vett részt.
20 alkalommal volt esküvő. Gyermekrendezvényt 11 alkalommal rendeztünk,
melyeken 2580 fő vett részt.
A Kutyás nap az évben is nagy sikert aratott és közel 300 néző volt kíváncsi a
rendezvényre. A díjakat edelényi vállalkozó biztosította.
Az évben 24. alkalommal rendeztük meg a karácsonyi ünnepek alkalmából az
Ünnepi Hangversenyt, melynek megrendezésére a Szent Miklós Görögkatolikus
Gimnázium és Szakképző Iskola ad otthont ötödik éve. A város óvodái betlehemes
műsorral kedveskednek a közönségnek, az iskolák énekkarai, zenei csoportjai és a
városi intézmények énekkarai színvonalas műsoraikkal teremtenek igazi karácsonyi
hangulatot.
A Császta Néptáncegyüttessel karöltve Luca napi táncházat szerveztünk a
gyermekek és a felnőttek részére, nagy sikerrel.
Az ÉMÁSZ iroda is az intézményben üzemel, amely 100 alkalommal fogadta az
ügyfeleket (Terembérlet fejében).
Az eltelt három év adatai a Művelődési Központ rendezvényeiről:
Rendezvény
2013
2014
2015
rendezvények
rendezvények
rendezvények
száma,
száma,
száma,
résztvevők
résztvevők
résztvevők
száma
száma
száma
267 alkalom
344 alkalom
Kiscsoportok próbái 248 alkalom
4910 fő
5860 fő
6608 fő
20 tanfolyam
17 tanfolyam
12 tanfolyam
Tanfolyam
519 alkalom
504 alkalom
257 alkalom
8446 fő
11752 fő
4532 fő
Intézmények,
268 alkalom
269 alkalom
366 alkalom
pártok,
15970 fő
19564 fő
16514 fő
civilszervezetek
rendezvényei
10 alkalom
12 alkalom
11 alkalom
Gyermek
2400 fő
3100 fő
2580 fő
rendezvény
Vásár,
termékbemutató

198 alkalom
5403 fő

163 alkalom
3344 fő

176 alkalom
3825 fő
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A Művelődési Központ évente elkészíti a statisztikai jelentést, melyet online elküld
az önkormányzatnak és a minisztériumnak.
Városi Könyvtár
A Városi Könyvtár külön készített beszámolót a 2009-ben végzett szakfelügyeleti
vizsgálat javaslatára.
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (Borsodi Tájház)
A város és környéke közérdekű muzeális kiállítóhelye nagy elismerést arat mind a
város lakói, mind az idelátogató vendégek körében. Kérésre részletes ismertetést
tartunk a tájházról és az államalapítás kori földvárról, vagy akár a Bódva völgye
műemlékeiről, irodalmi hagyományairól, régészeti emlékeiről vetítettképes előadás
formájában.
2012-ben elkészült a Vadászy ház egykori istállója helyén egy új épületrész
pályázati forrásból, melyben kiállítás készült, ugyancsak a pályázat révén, Borsodi
Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince látogatóközpont címmel, melyet
2013. június 12-én adtak át.
Jelenleg az alábbi állandó kiállítások várják a látogatókat:
− Egy kisnemes család tisztaszobája
− Nevezetes emberek Edelényből és a Bódva völgyéből
− Katona emlékek
− Könyvtártörténeti emlékek a 20. századból
− Régi rádióink
− A Borsodi Földvár: Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk
− A méhészkedés eszközei
− Népi lakáskultúra a Bódva mentén a 20. század elején
− Huszadik század eleji konyha
− Hodossy gyűjtemény: Csengők, kolompok és juhászkampók
− Cipészműhely
− Kádárműhely
− Kerékgyártó műhely
− Kovácsműhely
− Kachelmann textilgyűjtemény: Csipkék, szőttesek, hímzések
– Háziszőttesek
– Hímzések, szövőszék
– Borsodi Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince látogatóközpont
A Borsodi Művészeti Fesztivál keretében koncertet adott a Tájház udvarán a
Balkán Fanatik együttes.
Harmadik alkalommal rendeztük meg a Tájházak Napját. 2013-ban a
Magyarországi Tájházak Szövetsége április 27-ét a Tájházak Napjává nyilvánította.
A város intézményei és civilszervezetei rendszeresen tartanak összejövetelt a
tájház csűrjében és udvarán.
Áprilisban a Műemléki Világnap, szeptemberben a Kulturális Örökség Napjai
keretében fogadtuk díjmentesen a látogatókat.
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A március 1-jétől október 31-ig, hétfő kivételével 9 órától 17 óráig, és november 1től február 28-ig vasárnap és hétfő kivételével 9-től 17 óráig nyitva tartó
intézményegység udvarának, környezetének és épületeinek folyamatos rendben
tartása sok munkával jár.
2013-ban megalakult a Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre, melynek tagjai több
alkalommal sütöttek kenyeret, kalácsot és pogácsát a kemencében, lehetőséget adva
az érdeklődők számára, hogy megismerjék a kemencében sütés fortélyait, hisz egyre
többen építenek otthonuk udvarán kemencét. A Baráti Kör szervezésében az évben
második alkalommal rendeztük meg a Kocsonyafőző versenyt és pálinka mustrát, a
farsangi fánk sütést és kóstolást, a házi sütemények versenyét, a Veterán motorok és
autók találkozóját. Két rendezvénnyel bővült a baráti kör tevékenysége. Ősszel
megrendezésre került a házi lekvárok és savanyúságok versenye is.
Edelény és a kistérség egyetlen közérdekű muzeális kiállítóhelyére komoly
felelősség hárul a még megmenthető értékek, mind tárgyi, mind az írott anyagok
begyűjtése tekintetében. Pályázatot keresünk az intézményegységről megjelenő
turisztikai kiadvány megjelentetésére, mert a korábbi években kiadott kiadványok
elfogytak, vagy aktualitásukat vesztették a bekövetkezett változások miatt.
A látogatók száma 2015-ben 8169 fő volt. A Borsodi Tájház minden évben
statisztikai jelentést készít, s azt online elküldi az önkormányzatnak és a
minisztériumnak.
Városi Televízió
A Televízió csütörtökönként este 6 órakor jelentkezik friss szerkesztett műsorral,
melyet két alkalommal ismétel, emellett képújság-szolgáltatást végez, és felvételről
közvetíti a munkaterv szerinti képviselő-testületi üléseket, valamint a rendkívüli
képviselő-testületi üléseket. Az ülésekről készült felvételeket 24 órán belül műsorra
tűzi. Az egyenes adás feltételei még nincsenek meg a Városháza dísztermében, ahol
a testületi üléseket tartják a felújítás befejezésétől.
Az Edelényi Városi Televíziónál 2 főállású alkalmazott látja el a feladatokat, egy
felelős szerkesztő és egy operatőr-vágó.
A 2015-ös esztendőben 26 forgatási helyszínen vettek részt. 40 szerkesztett adás
és 24 testületi ülés felvételről, került közvetítésre.
A Televízió feladatai közé tartozik a képújság kezelése: hirdetések, gyászhírek,
közérdekű közlemények szerkesztése, megjelenítése, így sikeresen tudja például
Edelény Város Önkormányzata is tájékoztatni a lakosságot a képújságon keresztül a
rendeleteiről, közérdekű tevékenységéről. Az évben 183 hirdetést, 157 gyászhírt,
ugyanannyi köszönetnyilvánítást, 65 megemlékezést, és 2500 közérdekű közleményt
jelentettek meg a Képújságban.
A Városi Televízió minden évben elkészíti a statisztikai jelentését és azt online
megküldi az önkormányzatnak és a minisztériumnak.
Panzió
A város központjában 18 ággyal üzemelő panzió az elmúlt években sajnos, mint
„munkásszállás” üzemelt, mert a kastély építkezésén dolgozók vették elsősorban
igénybe, s ezáltal lelakottak lettek a szobák. A 2014-es könyvtár és Városháza
felújításakor néhány szobája irodaként funkcionált, jelenleg a mentőállomás felújítása
miatt a mentősök nyertek elhelyezést, valamint a felújítást végző munkások laknak
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benne. Bízunk benne, hogy az új pályázatok kiírásai között találunk olyan pályázatot,
melyből fel tudjuk újítani az épületet és a fűtését is korszerűsíteni tudjuk.
Rakaca-tavi Pihenő
Ez az intézményegység is felújításra szorul. 2011-től csak nyári időszakban
fogadunk vendégeket, mert az elektromos kályhákkal történő fűtés nagy költséggel
jár. Rendszeresen figyeljük a pályázatokat az esetleges felújítás érdekében, de sajnos
eddig még nem találtunk ilyen pályázatot.
A Művelődési Központban működő kiscsoportok
Férfikórus. A Juhász Andorné vezette csoport az évben szép sikereket ért el. A
Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Kulturális Nívódíjjal tüntette ki a kórust, míg a
Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége által Edelényben rendezett Röpülj Páva
énekversenyen első helyezést ért el. A csoport létszáma a korábbi évekhez képest
jelentősen csökkent, mégis több településen évről-évre megrendezésre kerülő
rendezvények szívesen látott fellépői. A közösséget az éneklés szeretete tarja össze.
A Dobi Zoltánné vezette Hagyományőrző Népdalkör rendszeres szereplője a város
és a kistérség rendezvényeinek, dalos találkozóinak. Az elmúlt években a csoport
létszáma stagnál, 10-12 fő vesz rendszeresen részt a próbákon és a fellépéseken.
Nagy szerepük van a kistérség és az ország népdalkincsének megőrzésében,
megismertetésében, továbbadásában. 2014-ben ünnepelte a csoport fennállásának
40. évfordulóját.
A Díszítőművészeti Kör vezetője Gál Andrásné. A magyar díszítőművészet iránti
elkötelezettségének köszönhetően a csoport létszáma az elmúlt években nőtt és
közel 20 fő jár rendszeresen a foglalkozásokra. Munkájukkal a magyar tájegységek (a
határon túlra kerültekét is) díszítőművészetét tartják életben. Rendszeresen
szerepelnek pályázatokon, megyei és országos kiállításokon munkáikkal, és szép
sikereket érnek el. 2016-ban ünneplik fennállásuk 40. évfordulóját.
A Miklós Gyula Kertbarát Kör vezetője Pantó Péter. Foglalkozásaikat 2014-től a
Művelődési Központban tartják. Rendszeres segítői az Edelényi Hegyek Közössége
által szervezett borversenynek. Szakmai előadásokat, kirándulásokat szerveznek,
melyeken szívesen látnak vendégeket is.
A Császta Néptáncegyüttes 2008 szeptemberétől működik, a miskolci Szinvavölgyi
Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül. Az együttes létszáma közel 60 fő. A
gyerekek két csoportban tanulnak táncolni. Az együttes megalakulásától
rendszeresen szerepel a városi rendezvényeken. Tagjai örömmel és lelkesen őrzik
hagyományainkat, színesítik a város kulturális életét. A csoport munkáját segíti a
Császta Néptánc és Hagyományőrző Egyesület, amely 2013-ban szerveződött, azzal a
céllal, hogy a szabadidő tartalmas eltöltésének alternatívájaként egyre több fiatalt
vonjon be az általa támogatott Császta Néptáncegyüttes kezdő, haladó illetve
utánpótlás csoportjaiba, valamint ezen keresztül a néptánc mozgalom
tevékenységébe. Az egyesület létrejöttének másik célja az, hogy anyagilag is
támogassa a néptáncegyüttes, utazásait és a fellépő viseletek varratását. Művészeti
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vezető: Körmöndi Tamás, művészeti asszisztens: Mlinár Zsuzsa. Munkájukat 2015ben a képviselő-testület Pro urbe Edelény Emlékéremmel ismerte el.
A DATI Non-profit Kft. által fenntartott, miskolci székhelyű Szinvavölgyi Alapfokú
Művészeti Iskolát 1998-ban alapította Jóna István nívódíjas koreográfus, a
Szinvavölgyi Táncegyüttes művészeti vezetője. Az edelényi kihelyezett néptáncos
tagozaton a gyerekek a Kárpát-medence magyar néptáncainak alapformáival és
figurakészletével ismerkednek meg. Az ugrós táncokon keresztül a csárdásokon át
Erdély, forgós-forgatós táncaival bezárólag. A városban az iskola megalakulásától,
1998-tól folyik néptánc oktatás heti két alkalommal a Művelődési Központban.
Pedagógusok: Körmöndi Tamás, Mlinár Zsuzsa.
Helyet biztosítunk összejöveteleik megtartásához a 2012-ben megalakult Őszikék

Nyugdíjas Klub részére is.
Propaganda, kiadványok
Az Edelényi Füzetek sorozat keretében két könyvet jelentettünk meg. A Borsodi
Tájház közleményeit csak kis példányszámban adtuk ki. Az Edelényi Füzetek eddig
megjelent könyvei közül 38 került fel az országos Széchenyi Könyvtár által fenntartott
Magyar Elektronikus Könyvtárának (MEK) adatbázisába, így az érdeklődők a világ
bármely pontján hozzáférhetnek a könyvekhez. A Borsodi Tájház közleményeinek
valamennyi megjelent példánya olvasható az OSZK által üzemeltetett Elektronikus
Periodika Archívum és Adatbázisban.
Rendezvényeinket a városi televízió képújságján és a honlapunkon keresztül
propagáljuk, valamint alkalmanként meghívókat, plakátokat és szórólapokat
készítünk.
Az intézmény honlapján külön felületen jelenik meg a Városi Könyvtár és a Borsodi
Tájház,
ezzel
is
segítve
a
honlapra
látogatók
jobb
tájékoztatását
intézményegységeinkről, munkánkról.
Kapcsolatok
Az intézmény a megyei szakirányú társintézményekkel rendszeres kapcsolatot tart.
A megyei intézmények által szervezett értekezleteken és továbbképzéseken
kollégáink részt vesznek.
A helyi intézményekkel évek óta jó kapcsolatot ápolunk. Az óvodák és iskolák
növendékei állandó szereplői és látogatói a különböző városi szintű rendezvényeknek.
A város intézményei, pártjai, civilszervezetei gyakran veszik igénybe
intézményegységeink termeit és szolgáltatásait.
A polgármesteri hivatal különböző osztályaival rendszeresen tartjuk a kapcsolatot.
A képviselő-testület ülésein az intézmény igazgatója rendszeresen részt vesz.
Intézményünk tagja a Magyarországi Tájházak Szövetségének, a Felsőmagyarországi Várak Egyesületének és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Könyvtárosok Egyesületének.
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Gazdálkodás
Gazdálkodásunkban minden évben arra törekszünk, hogy a legoptimálisabb
ráfordítással a legjobb eredményt érjük el a munkánk során. Munkánkat az ésszerű
takarékosság szellemében végezzük. A ránk bízott pénzeszközöket, tárgyi eszközöket
igyekszünk célszerűen, gondos odafigyeléssel felhasználni.
A bevételek növelése érdekében keressük a kapcsolatot a támogatókkal,
tanfolyamokat szervező cégekkel, hirdetjük szolgáltatásainkat megyei és országos
kiadványokban és az intézmény honlapjain.
Igyekszünk minél több pályázatot készíteni, melyek különböző célfeladatok
megvalósításához nyújtanak segítséget.
A tisztelt képviselő-testület tagjai az önkormányzat gazdálkodásáról szóló
negyedéves beszámolók segítségével nyomon követhetik az intézmény
gazdálkodását.
Pályázatok
− A közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton 126 ezer forintot nyert az
intézmény, mely összeget a hangosító eszközök korszerűsítésére fordítottuk
(hangfalak, térmikrofonok, stb.).
– A kulturális közfoglalkoztatás keretében meghirdetett pályázaton két fő
alkalmazására nyertünk lehetőséget.
– Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság által meghirdetett pályázaton
800 ezer forintot nyertünk, mely összegből 8 előadást tartottunk a Szent Miklós
Görögkatolikus Általános Iskola 7. és 8. évfolyamos, a Szent János Görögkatolikus
Gimnázium és Szakképző Iskola 11-12. évfolyamos tanulói, valamint a város
lakossága számára Bódva-völgyiek a Nagy Háborúban és Világháborús emlékművek a
Bódva völgyében címmel, egy kiállítást rendeztünk Világháborús emlékművek a
Bódva völgyében címmel és megjelentettünk egy könyvet Világháborús emlékművek
Edelény környékén címmel.
Javítás, felújítás
A Művelődési Központ elhasználódott székeiből 250 db ülésének áthúzására került
sor.
A tájházban az épület javításait folyamatosan végezzük.
Ősszel elkezdtük a könyvtár belső udvarának a rendbetételét, melyet fűmaggal
bevetünk tavasszal. A hátsó udvaron elkészítettük egy faház beton alapját, hogy a
kerti eszközök raktározását megoldjuk. A munkát 2016-ban folytatjuk.
Belső ellenőrzés
Az intézmény tevékenységét az önkormányzat megbízása alapján rendszeresen
ellenőrzik. Minden évben más-más feladatellátás ellenőrzésére kerül sor.
Tisztelt képviselő-testület!
Az intézmény által szervezett programokról, azok fogadtatásáról nehéz írásban
számot adni, azt csak a rendezvényen való részvételkor lehet lemérni. Azonban egyegy rendezvény kapcsán gyakran kapunk visszajelzést a közönségtől és mi is fel
tudjuk mérni a közönség reakcióiból a rendezvények sikerét. Rendkívül sikeres
rendezvény volt a Balkán Fanatik koncert, a Veterán motorok és autók találkozója, a
Tájházak Napja, a kocsonyaverseny és pálinkamustra a Tájházban, az Edelényi Nap a
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Művelődési Központ melletti téren, és a városban működő óvodák, iskolák énekkarai
és művészeti csoportok által adott Ünnepi Hangverseny, de azt hiszem a többi
rendezvénnyel sem vallottunk szégyent. Rendezvényeink egy részét nemcsak a helyi
lakosság látogatja, hanem a kistérségből és a megyéből is érkeznek hozzánk
vendégek egy-egy neves fellépő előadására.
A városban kevés olyan esemény történik, melyhez ne kérnék az intézmény
segítségét, de ugyanez elmondható néhány járási rendezvényről is. Ha mást nem is,
de székeket, asztalokat, hangosítást, mobil színpadot, projektort stb. sokszor
biztosítunk egy-egy rendezvényhez.
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az elmúlt évben is igyekeztünk
maximálisan kihasználni a lehetőségeinket, programjainkat úgy szerveztük, hogy
minél több ember számára biztosítsuk a szórakozás és a művelődés lehetőségét.
Ezúton mondok köszönetet a képviselő-testületnek, hogy intézményünk munkáját
támogatja.

Edelény, 2016. február 25.

Hadobás Pál
igazgató
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2. melléklet a 34/2016.(III.17.)önkormányzati határozathoz

BESZÁMOLÓ
Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. március 17.
napján tartandó ülésére
Tárgy: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely könyvtári intézményegységének 2015. évi tevékenysége

Készítette:
Fábiánné Mike Erzsébet
könyvtár csoportvezető

Edelény, 2016. február 03.

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Vártás József
jegyző
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1. Szervezet
1.1 Személyi ellátottság - feladatok
o Könyvtár csoportvezető – Fábiánné Mike Erzsébet
Végzi a Könyvtárban folyó szakmai tevékenységek koordinálását, irányítását.
Figyelemmel kíséri a pályázatokat, közreműködik elkészítésükben,
elszámolásukban.
Felelős a Könyvtár dokumentum beszerzési keretének szakszerű
felhasználásáért. Irányítja a dokumentumok törlésének menetét. Végzi a
könyvtári feladatokkal kapcsolatos munkatervek, beszámolók, statisztikák
jelentését, a Könyvtár honlapjának német nyelvre fordítását (főbb, rövidített
tartalmak.), rendezvények szervezését (szavalóverseny, Ünnepi Könyvhét,
Népmese Napja, Országos Könyvtári Napok) az ezekkel kapcsolatos
szerződések, megállapodások elkészítését, a rendezvények lebonyolítását.
o Gyermekkönyvtáros – Fischerné Dicházi Judit
Részt vesz az olvasószolgálati tájékoztató munkában. Szervezi, vezeti a
gyermekkönyvtári feladatokat: könyvtárhasználati órák óvodásoknak,
iskolásoknak, játszóházak, papírszínházi előadások, olvasótábor. Közreműködik
a pályázatok elkészítésében.
o Feldolgozó könyvtáros – Mónusné Somogyi Krisztina
Végzi a Könyvtár állományalakító és megrendelő munkájának adminisztrációs
feladatait, a dokumentumok állományba vételét, a honlap tartalmi frissítését
és angol nyelvre történő fordítását (főbb, rövidített tartalmak). Részt vesz az
olvasószolgálati tájékoztató munkában és programok szervezésében.
o Olvasószolgálati, tájékoztató könyvtáros – Tóth Bertalanné
Feladata a Könyvtár olvasószolgálati és tájékoztatási feladatainak ellátása, a
raktári rend megtartása, a dokumentumok törlésre való kigyűjtése, olvasói
levelek megválaszolása.
o Informatikus, rendszergazda – Slezsák Zsolt
Végzi a Könyvtár számítógépes parkjának kezelését, a honlap
www.mkkmlib.hu karbantartását, frissítését. A TextLib integrált könyvtári
rendszer felügyeletét és a dokumentumok számítógépes katalogizálását.
Rendezvényekhez meghívók, plakátok készítését és a fotózást.
1.2 A Könyvtár alapdokumentumaiban történt változások
o Intézményünk új neve 2015. szeptember 03-tól: Edelényi Művelődési Központ,
Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely. A névváltozást a könyvtári
dokumentumokon
is
átvezettük:
Könyvtárhasználati
Szabályzat,
Küldetésnyilatkozat, Stratégiai terv, Minőségpolitikai nyilatkozat.
o Új dokumentum: Fenntartói nyilatkozat (a nyilvános könyvtárak jegyzékének
vezetéséről szóló 120 / 2014 (IV.8.) Korm. rendelet 2 § (3) bekezdése
alapján).
(2015. szept. 28.)
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2. A Könyvtár szolgáltatásai és a működés bemutatása
Szolgáltatásaink: kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumok helyben
használata, elektronikus/online katalógus használata, információszolgáltatás,
dokumentum gépi felolvasása látássérült olvasók számára, internethasználat,
szkennelés, nyomtatás, fénymásolás, faxolás, spirálozás, laminálás.
2.1 Gyűjteményszervezés
A tervszerű állománygyarapítást folyamatos feldolgozás kíséri.
Az elavult, megrongálódott dokumentumokat selejtezzük.
2.1.1
o
o
o

Különgyűjtemények
Helytörténeti gyűjtemény
EU gyűjtemény
Német nyelvű gyűjtemény

2.2 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök
Katalógusunk az Interneten elérhető. A könyvtárközi kölcsönzés igénybevételét
Olvasóinknak biztosítjuk. Honlapunkon az elektronikus dokumentumok menüben és a
Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK) az Edelényi Füzetek kiadványsorozatunk
elérhető.
Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisban (EPA) a Borsodi Tájház
közleményei kiadványsorozatunk is megtalálható.
2.3 Honlap
A Könyvtár honlapjának www.mkkmlib.hu (felnőtt és gyermek) alapinformációi 3
nyelven érhetők el: magyar, angol, német. A felület használata csökkentlátók
számára is akadálymentesített.
Az aktuális információkat, plakátokat, rendezvényeinket, fotókat, új könyveinket,
tartalmakat rendszeresen, időben frissítjük. A Könyvtár alapdokumentumai,
katalógusa, helyismereti adatbázisa, szolgáltatásai és az országos szolgáltatások
linkjei rövid tájékoztatóval elérhetők.
Olvasóink figyelemmel tudják kísérni olvasói állapotukat: kölcsönzött-, előjegyzett-,
foglalt dokumentumok, hosszabbítások, késedelmi díjak.
2.4 Képességeikben akadályozottak könyvtárhasználata
A Könyvtár épülete lépcsőlifttel akadálymentesített. A nagyothallókkal történő
kommunikációban speciális erősítő és mikrofon áll rendelkezésünkre. A
látássérülteket Braille-írásos feliratok és a padlóburkolaton vezetősáv segíti az
épületen belüli tájékozódásban, honlapunkon speciális felületet áll a rendelkezésükre.
3. Pályázatok
o TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 projekt fenntartási jelentésünk (I. sz. PFJ)
elfogadásra került. (nov. 19.)
o A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiumához
benyújtott pályázatunk (altéma: 3808/134) „Olvasótábor kisiskolásoknak”
400.000,- forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat által
15 fő tanuló (Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 3-4. évfolyamos
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tanulói) vehetett részt térítésmentesen a napközis jellegű táborunkban. (júl.
13-17.)
o Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények
Kollégiumához (altéma: 3505/190) bútorok, számítógépek beszerzésére. (ápr.
01.)
A pályázat nem részesült támogatásban.
o A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiumához
benyújtott pályázatunk (altéma: 3808/144) „Olvasótábor kisiskolásoknak”
500.000,- forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. (Értesítés szept.
19.)
A támogatási szerződés jelenleg elkészítés alatt áll. A tábort 2016. július
hónapban valósítjuk meg.
3.1 Egyéb támogatások
o A Márai-program IV. keretében 149.134 Ft értékben vettünk állományba
dokumentumokat. (jan.29.)
Célja: A hazai és a határon kívüli magyar kiadók által megjelentetett, értéket
képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz.
o A 2015. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 910.312 forint összegéből
2 db számítógépet, 1 db vonalkódolvasót, a fennmaradó összegből könyveket,
hangoskönyveket és DVD-t vásároltunk. (máj.-júl.)
o A Márai-program V. keretében 299.979 Ft értékben rendeltünk
dokumentumokat
(jún. 15.), melyek kiszállítása 2016. évben történik meg.
o Az NKA könyvtámogatási Program II. ütemében 275.767 Ft értékben vettünk
állományba könyveket. (aug. 03.) Célja: Könyvkiadási tevékenység fejlesztése,
a magyar könyvkultúra értékeinek létrehozása, melyet a Nemzeti Kulturális
Alap könyvtárakban kíván elérhetővé tenni az olvasóközönség számára.
o Folyóirataink közül 60 cím a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jutott el az
Olvasóinkhoz.
o Az Országos Könyvtári Napok megrendezésére a II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár által benyújtott pályázatot a Nemzeti Kulturális Alapprogram
támogatásban részesítette, mely összegből Könyvtárunk nettó 55.000 forinttal
gazdálkodhatott.
(okt. 07.)
4. Rendezvények
Programokat szerveztünk gyermekeknek és felnőtteknek: könyvbemutatók, íróolvasó találkozók, kiállítások, országos szakmai rendezvényekhez való kapcsolódás,
könyvtárismereti órák, játszóházak, papírszínház.
Áprilisban megrendeztük a „FÖLEMELNI E TÁJAT” c. szavalóversenyt Kalász László
József Attila-díjas költő emlékére és a Költészet Napja alkalmából, júniusban a 86.
Ünnepi Könyvhetet és 14. Gyermekkönyvnapokat, júliusban az olvasótábort,
szeptemberben a Népmese Napját, októberben az Országos Könyvtári Napokat.
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Programjainkat Facebook oldalunkon, honlapunkon, szórólapokon, plakátokon, a
Városi Televízióban hirdettük és alkalmanként a http://www.bodvapress.hu/ és a
www.sajomente.hu oldalakon is megjelentek.
5. Kiadványaink
Világháborús emlékművek Edelény környékén / Hadobás Pál. – (Edelényi füzetek;
50.)
5.1 Sajtómegjelenések
o Olvasótábor kisiskolásoknak / Fischerné Diczházi Judit
http://www.bazkonyvtar.hu/hu/content/olvasotabor-kisiskolasoknak
o Laki-Lukács László, a Szinnyei-díjas kolléga
http://www.bazkonyvtar.hu/hu/content/laki-lukacs-laszlo-szinnyei-dijaskollega
o A felújított könyvtárépületünk adatai és fotói a Könyvtári Intézet
könyvtárépítészet portálján:
http://ki.oszk.hu/content/edel-nyi-m-vel-d-si-k-zpont-k-nyvt-r-s-k-z-rdek-m-ze-lis-kill-t-hely
o Edelényben és Debrődön jártunk / Zahuczky László.- In: Könyvtári
levelező/lap, 27.évf. 10.sz. (2015). p.30-33.
http://eklektika.ektf.hu/sites/default/files/journal-toc/beolvasas0001_3703.jpg
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezetének látogatása
Könyvtárunkban.
o Edelény - "Gyönyörű környezetben kulturált kikapcsolódás" / Fábiánné Mike
Erzsébet. - In: Könyvtári mappa, 1. évf. 2.sz. (2015. december). p.2-3.
Cikk Könyvtárunkról.
o "A könyveknek köszönhetek mindent": beszélgetés Laki-Lukács Lászlóval,
megyénk első Szinnyei-díjas könyvtárosával / Filip Gabriella. - In: Könyvtári
mappa, 1. évf. 2. sz. (2015. december). p. 15.
6. Statisztika

Dokumentumállomány:
2015-ben a gyűjtemény 1440 db könyvvel, 24 db CD-vel, 2 db DVD-vel és 1 db
CD-ROM-mal gyarapodott. 83 féle időszaki kiadvány (napilap, hetilap, folyóirat) állt
az olvasók rendelkezésére, melyből 60 db folyóiratot a Nemzeti Kulturális Alap
támogatott.
A Könyvtár dokumentumállománya 2015. december 31-én összesen: 66.862 db
Ebből:
64.301 db könyv és bekötött folyóirat
2172 db hangdokumentum (hangkazetta, hanglemez, CD)
297 db képdokumentum (videó, DVD)
92 db elektronikus dokumentum (CD-ROM)

Könyvtárhasználat 2015-ben:
Regisztrált használók száma: 1853 fő
Kölcsönzött dokumentumok száma (kivitt és helyben kölcsönzött): 62.614 db
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Távhasználat (telefon, fax, e-mail, OPAC, honlap): 63.388 alkalom
Könyvtárközi kérések (küldött) száma: 11
Referensz (tájékoztató) kérdések száma: 8884

Internethasználat 2015-ben (alkalom): 458
Rendezvények 2015-ben:
Felnőtt rendezvények száma: 14
Felnőtt rendezvények látogatóinak száma: 464 fő
Gyermek rendezvények száma: 61
Gyermek rendezvények látogatóinak száma: 1776 fő
Kiállítások száma: 4
Kiállítások látogatóinak száma: 229 fő
6.1 Diagramok
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A Könyvtár 2015. évi tevékenységei havi lebontásban:
Január
o 2014. évi statisztikai mérleg elkészítése
o 2014. évi munkabeszámoló elkészítése
o 2015. évi munkaterv elkészítése
o A Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási program II. ütemében az igényelt
dokumentumok online jegyzékének elküldése. (jan. 07.)
A program célja: Az NKA Könyvkiadási Kollégiuma pályázatot hirdetett a
könyvkiadási tevékenység fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős
értékeinek létrehozására. A pályázat eredményeként a támogatást nyert
művek könyvtárakba kerültek.
o Munkaértekezlet. A 2015-ös év feladatainak megbeszélése. (jan.15.)
o Felhasználói elégedettség- és igényfelmérés kérdőívének összeállítása.
Célja: szolgáltatásaink minőségi irányú továbbfejlesztése.
o Méhészek találkozója a Könyvtárban (jan. 23.) (8 fő)
o Márai-program IV. keretében megrendelt dokumentumok állományba vétele
149.134 Ft értékben. (jan.29.)
Célja: A hazai és a határon kívüli magyar kiadók által megjelentetett, értéket
képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz.
o A méhkirálynő c. mese papírszínházi előadása az Oltalom Tagóvoda
óvodásainak.
(jan. 26, 27, 28, 29.) (össz.: 69 fő)
o Az 1946-1990 közötti időszak magyar gyermek és ifjúsági szervezeteinek
relikviái (kitüntetések, jelvények, zászlók, oklevelek). Magángyűjtemény
bemutatása.
(jan.31. és febr.1.) (A kiállítást megtekintette össz.: 53 fő).
Február
o Vasárnapi kölcsönzési lehetőség a Könyvtárban 10-13 óráig. (febr.01.)
(Látogatók száma: 14 fő)
o Közkönyvtárak kapcsolódása a Digitális Nemzet Fejlesztési Programhoz online
kérdőív kitöltése és elküldése a Könyvtári Intézet számára. (febr. 02.)
A kérdőív célja: a Könyvtár aktuális informatikai helyzetének bemutatása.
Fejlesztési javaslatok megtétele.
Könyvtárunkban a felhasználói munkaállomások száma és minősége
fejlesztésre szorul.
o A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0084 pályázat fenntartási időszakában:
Könyvtárhasználathoz kapcsolódó digitális kompetenciák fejlesztése a Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 6. osztályos tanulói számára.
6 / b osztály (febr. 03.; 27 fő) (febr. 17. ; 24 fő)
6 / c osztály (febr. 11. ; 21 fő) (febr.18. , 21 fő)
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o TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0084 pályázaton belül a Könyvtárhasználathoz
kapcsolódó digitális kompetenciák fejlesztése képzés eredményességének, a
résztvevők elégedettségének mérése – Tanulói elégedettségmérő lap. A
kérdőívet 41 fő felső tagozatos tanuló (Szent Miklós Görögkatolikus Általános
Iskola) töltötte ki (febr.19-23.), mely honlapunkon www.mkkmlib.hu
megtalálható. Vélemények a képzésről:
„Szerintem nagyon jók és hasznosak voltak a könyvtári foglalkozások.”
„Én nagyon élveztem, szerintem nagyon hasznos volt! ... megismertem jobban a
könyvtárat ... Köszönöm.”
„Rengeteg gyönyörű könyv van a könyvtárban és nagyon szép lett a felújítás után,
bár előtte is szép volt. Nagyon sokat tanultam a különfoglalkozásokon. Imádom a
könyveket és ezért is a kedvenc helyem.”
„ ...Örömmel jártam oda, hiszen játékos feladatok voltak, de egyben nagyon sokat
tanulhattunk belőle....”
„Kedvesek, szívesen látnak minket és lehetett látni rajtuk, hogy élvezik amit
csinálnak.”
o Felhasználói elégedettség- és igényfelmérés elemzése a 2015. február 05. és
2015. augusztus 10. közötti időszakot tekintve: 69 db kitöltött kérdőív érkezett
be Könyvtárunkba. A kérdőív kiértékelése, valamint az Olvasók igényeire a
válaszok
honlapunkon olvashatók: www.mkkmlib.hu (Elégedettség-és
igényfelmérés elemzése menüben).
Olvasóink nagymértékben elégedettek könyvtárunkkal. Meglepő volt
számunkra, hogy az online katalógusunkat a válaszadók 32,3 % még nem
vette igénybe, valamint a válaszadók 51,5 % még nem használta az olvasói
állapotának lekérdezését sem (kölcsönzési adatok, előjegyzés, könyv
lefoglalása, hosszabbítás, tartozás). Ezért körlevélben (E-mail), honlapunkon,
Facebook oldalunkon (Edelény Városi Könyvtár), a Városi Televízióban és
nyomtatott szórólapokon is közzétettük elérhetőségüket, használatukat.
Olvasói vélemények a Könyvtárról (a kérdőíves felmérés alapján):
„Imádom, nekem a béke szigete, a gyerekeimnek egy varázsbolt. Az a csuda, ami
gyerekként elbűvölt a könyvtárban, csak modern, igényes, a kor elvárásainak is
megfelelő módon. Könyvtáros néniknek ezúton is köszönjük minden igyekezetét,
mely a könyvtárba csábítja az apraját, és minden segítséget, mellyel olvasó
csemetéket sikerül nevelgetni!”
„Nagyon elégedett vagyok, amit igénylek mindent megkapok, a könyvtárosok
kedvesek, segítőkészek!”
„Gyönyörű környezetben kulturált kikapcsolódás.”
„Meg vagyok elégedve a választékkal és a könyvtárosok segítségével.”
„Egyszerűen gyönyörű az új épület, nagyon színvonalas az ellátás.”
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„NO.1”
„Jó színvonalú, bőséges könyvválasztékkal.”
„Az új épület nagyon olvasóbarát, tágas. Nagyon - nagy könyv-választék, sok a jó új
könyv.”
„Ez egy szerethető könyvtár.”
„Szép a felújított könyvtár. Sajnos a könyvespolcok magasak, ezért nehéz hozzáférni
a könyvekhez.” Megjegyzés: a polcokhoz fából fellépőket készíttettünk.
„Nagyon jó, pár apró hiba, de ezen kívül tökéletes! :)”
„Nagyon tetszik a felújított könyvtárépület. Maga a könyvtár korábban is rengeteg
nagyszerű olvasmányélményt biztosított, s már tényleg minden feltétel adott, hogy
így legyen a jövőben is.”
„Számomra örömet okozott a könyvtár megújulása. A felkeresése megnyugtat, jó
érzéssel tölt el. Fontosnak tartom a városban a könyvtár üzemelését!”
o Felhívás, meghívók, nevezési lapok közzététele a „Fölemelni e tájat” c.
szavalóversenyre. (febr. 12.)
o A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Művelődési Központ,
Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum rendezvényeként az Edelényi
Kastélysziget dísztermében: Tárgyiasult gondolatok - értékek Borsodból,
Abaújból és Zemplénből / Kégl Ildikó könyvének bemutatója, helyi
termékek kóstolásával, kiállítással. (febr. 20.) (50 fő)
o La Fontaine: A róka és a gólya, A holló meg a róka papírszínházi előadás
(febr.21.) (35 fő)
o Munkaértekezlet (febr. 23.)
o Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezete „Alkotó
könyvtárosok” témájú délutáni taggyűlésén két dolgozó képviselte
Könyvtárunkat. (febr.23.)
o Statisztikai adatszolgáltatás teljesítése a Könyvtár 2014. évi tevékenységéről
(kultstat.emmi.gov.hu címre) (febr.24.)
o Tóbiás Judit műfordításainak bemutatása (febr. 27.) (50 fő)
o Katona emlékek háborús és békés időszakokból (kitüntetések, bajonettek,
fegyverek,
ágyúhüvely-vázák,
rohamsisakok.
Magángyűjtemények
bemutatása. (febr.28., márc. 01.) (A kiállítást megtekintette: 73 fő)
Március
o Vasárnapi kölcsönzési lehetőség a Könyvtárban 10-13 óráig. (márc.01.)
(Látogatók száma: 21 fő)
o Bogyó és Babóca 3. – Játszótársak c. film vetítése óvodásoknak és első
osztályos tanulóknak (Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola).
(250 fő) (Helyszín: Művelődési Központ, Borsodi út 9.)
o A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0084 pályázat fenntartási időszakában:
Könyvtárhasználathoz kapcsolódó digitális kompetenciák fejlesztése a Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 6. osztályos tanulói számára.
6 / c osztály (márc. 04. ; 25 fő) (márc.11. , 23 fő)
6 / b osztály (márc. 10.; 27 fő) (márc. 24. ; 23 fő)
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o Könyvtárhasználati óra és papírszínházi előadás: Békakirály és Vashenrik.
Résztvevők: Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 3/c osztályos tanulói
(22 fő)
o Pályázati regisztráció (intézményi adatok) elküldése a Nemzeti Kulturális Alap
felé (márc. 12.)
o Papírszínházi előadás: Békakirály és Vashenrik. (40 fő)
o Könyvtárhasználati óra a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola
tanulóinak.
3/a osztály (márc. 16. ; 23 fő)
2/b osztály (márc. 17. ; 25 fő)
4/a osztály (márc. 18. ; 26 fő)
3/b osztály (márc. 19. ; 21 fő)
4/b osztály (márc. 23. ; 28 fő)
4/c osztály (márc. 24. ; 30 fő)
2/a osztály (márc. 25. , 25 fő)
3/d osztály (márc. 30.; 23 fő)
2/c osztály (márc. 31. ; 26 fő)
összesen: 227 fő
o Országos Könyvtári Napok tervezett programjainak elküldése a II. Rákóczi
Ferenc Megyei és Városi Könyvtárnak. (márc.19.)
o Könyvtárellátási szerződés megkötése a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel.
(márc.19.)
o Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és
Ismeretterjesztés Kollégiumához olvasótábor megrendezésére kisiskolásoknak.
(márc. 26.)
o Bányász emlékek (kitüntetések, jelvények, fokosok, emléktárgyak stb.)
bemutatása. Válogatás magángyűjteményekből. (márc. 28-29.) (A kiállítást
megtekintette: 52 fő)
o Vasárnapi kölcsönzési lehetőség a Könyvtárban 10-13 óráig. (márc.29.)
(Látogatók száma: 1 fő.)
Április
o Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához
(altéma: 3505/190) bútorok, számítógépek beszerzésére. (ápr. 01.) A pályázat
nem részesült támogatásban.
o Papírszínházi előadás: Vigyázz vadász, ne gatyázz! (25 fő)
o „FÖLEMELNI E TÁJAT” c. szavalóverseny Kalász László József Attila-díjas költő
emlékére a Költészet Napja alkalmából, az egykori Edelényi járás területén
működő általános iskolák felső tagozatos tanulói számára.
A zsűri tagjai voltak:
Fecske Csaba – József Attila-díjas költő
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Németh-Tóth Eszter – tanítónő, a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa
Takács Rita – a Szállj velem című verseskötet szerzője
A versenyen 10 általános iskola vett részt: Bódvaszilas, Borsodszirák, Edelény
(Szent Miklós Görögkatolikus Ált. Isk., Borsodi Ált. Isk.), Mucsony, Rudolftelep,
Szendrő, Szin, Szögliget, Szuhakálló. (ápr. 10.) (22 fő tanuló)
o A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0084 pályázat fenntartási időszakában:
Az olvasáskultúra fejlesztése a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 1.
osztályos tanulói számára.
1/a osztály (ápr. 13. ; 24 fő)
1/c osztály (ápr. 15. ; 25 fő)
1/a osztály (ápr. 20. ; 19 fő)
1/c osztály (ápr. 23. ; 24 fő)
1/a osztály (ápr. 27. ; 22 fő)
1/c osztály (ápr. 29. ; 23 fő)
o Papírszínházi előadás: Klára ajándéka (ápr. 25.) (20 fő)
o Oktatástörténeti emlékek és polgári kitüntetések 1948-1990 között
(bizonyítványok, kitüntetések, jelvények, palatáblák) bemutatása. Válogatás
magángyűjteményekből. (ápr. 25-26.) (A kiállítást megtekintette: 51 fő)
o Vasárnapi kölcsönzési lehetőség a Könyvtárban. (ápr. 26.) (Látogatók száma:
0 fő)
Május
o Márai-program V. fordulójához nyilatkozat elküldése a programban való
részvételhez. (máj. 05.)
o A 2015. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 910.312 forint összegéből
2 db számítógépet, 1 db vonalkódolvasót, a fennmaradó összegből könyveket,
hangoskönyveket és DVD-t vásároltunk.
o A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0084 pályázat fenntartási időszakában:
Az olvasáskultúra fejlesztése a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola
1/b osztályos tanulói számára: (máj. 06.; 25 fő), (máj. 13. ; 24 fő)
o A 86. Ünnepi Könyvhét tervezett programjainak elküldése a II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárnak. (máj.13.)
o A kazincbarcikai Egressy Béni Városi Könyvtár által rendezett könyvtáros
szakmai napon négy kolléga vett részt. (máj.20.)
o A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0084 pályázat fenntartási időszakában - új
társadalmi csoportok bevonását célzó helyi program: Tavaszi játszóház –
Vicces macsek vagy gyöngykarkötő készítése (máj. 23.) (47 fő)
Június
o Könyvtárhasználati óra a Borsodi Általános Iskola tanulóinak.
6/b osztály (jún. 03. ; 14 fő)
4/a osztály (jún. 04. ; 15 fő)
o 86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok programjai:
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Bónizs Róbert: A kőfaragó című könyvének bemutatója. (jún. 05.) (20 fő)
Magos Judit: Demény - Most én ugatok című könyvének bemutatója. (jún. 06.) (35
fő)
Orosz Margit: Tűnődés és A csend hangjai című verseskötetek bemutatója. (jún. 08.)
(40 fő)
Az Újhold versmegzenésítő együttes előadása. Vendég: Szent Miklós Görögkatolikus
Általános Iskola 7. osztályos tanulói. Helyszín: Művelődési Központ (Borsodi út 9. sz.)
(jún.09.) (60 fő) http://www.ujholdzenekar.hu
o A Márai-program V. keretében 299.979 Ft értékben rendeltünk
dokumentumokat. (jún. 15.)
o Az edelényi Fogyatékosok Otthona lakóinak ismerkedése a Könyvtárral,
papírszínházi előadás. (jún. 19.) (31 fő)
o Könyvtárunk bemutatása a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj Zemplén
Megyei Irodája kollégáinak. (jún. 19.) (15 fő)
o Papírszínházi előadás: Három toll (Grimm-mese) (jún. 27.) (23 fő)
o Könyvtárhasználat bemutatása és papírszínházi előadás a Borsodi Általános
Iskola tanulóinak. (jún. 30.) (60 fő)
Július
o Nyári nyitvatartás (júl.1.-aug.31.)
hétfő: 8-16 óráig
kedd: 8-16 óráig
szerda: 10-18 óráig
csütörtök: 8-16 óráig
péntek: 10-16 óráig
szombat: zárva
o Olvasótábor kisiskolásoknak (júl.13-17.)
A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiumához
benyújtott pályázatunk (altéma: 3808/134) „Olvasótábor kisiskolásoknak” 400.000,forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat által 15 fő tanuló
(Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 3-4. évfolyamos tanulói) vehetett részt
étkezéssel együtt, térítésmentesen a napközis jellegű táborban.
A tábor programjai:
júl. 13.
- A Könyvtár bemutatása.
- Ismerkedés Geronimo Stilton világával.
- Ebéd a Templomkerti Kisvendéglőben.
- La Fontaine mesék.
- A mesék hőseinek lerajzolása napvédő kalapokra. Dramatizálás.
- Farkasszemnézés – verseny.
júl.14.
- Borsodi Tájház bemutatása, Hadobás Pál igazgató és helytörténész vezetésével.
- Ebéd.
- Papírszínházi előadás: A brémai muzsikusok.
- Illusztrációk készítése a meséhez.
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júl. 15.
- Mesék olvasása. Ismerkedés Edelény vitéz legendájával.
- Bergengóc Zenegóc Társulat „Zenés Mesekönyv” című interaktív előadása.
- Ebéd.
- Edelényi Kastélysziget megtekintése.
- Fagyizás
júl. 16.
- A „Világ legnagyobb könyve” című kiállítás, a Gutenberg nyomda, a papírmalom és
az udvaron lévő vízimalom megtekintése Szinpetriben.
- Ebéd Edelényben.
- Császtai gyalogtúra.
júl. 17.
- Kalózhajó és piperetáska készítése a kézműves foglalkozás keretében.
- Ebéd.
- Szerepjátékok, bújócskázás, csendkirály, dramatizálás.
- Olvasótábor zárása, ajándékkönyvek átadása: A nevem Stilton, Geronimo Stilton /
Geronimo Stilton.
Az olvasótábor programjainak szervezője, szakmai megvalósítója, pályázat
tartalmáért felelős szakmai kapcsolattartó: Fischerné Diczházi Judit informatikus
könyvtáros, tanító
Az olvasótáborban a gyerekek felügyeletében közreműködött: Somogyi Krisztina
informatikus könyvtáros, művelődésszervező és Bodnárné Lukács Borbála.
A pályázati adatlap kitöltéséért és az elszámolás benyújtásáért felelős szakmai
kapcsolattartó:
Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
A pályázat elszámolása megtörtént.
o Papírszínházi előadás: A brémai muzsikusok (júl. 22.) (28 fő)
o Könyvtárlátogatás a Családsegítő Központtól (júl. 28.) (9 fő fiatal)
Augusztus
o Az NKA könyvtámogatási Program II. ütemében igényelt könyvek állományba
vétele: 91 db könyv 275.767 Ft értékben. (aug. 03.) Célja: Könyvkiadási
tevékenység fejlesztése, a magyar könyvkultúra értékeinek létrehozása,
melyet a Nemzeti Kulturális Alap könyvtárakban kíván elérhetővé tenni az
olvasóközönség számára.
o Szünidei játszóház: kistáska vagy party kalap készítése (aug. 08.) (30 fő)
o Papírszínházi előadás: Hamupipőke (aug. 12.) (28 fő)
o A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatónőjének és kollégáinak
látogatása a Könyvtárban. (aug. 25.)
Szeptember
o Intézményünk neve megváltozott, az új név: Edelényi Művelődési Központ,
Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (szept. 03.) Változás bejelentések
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o

o

o
o
o

o

o

o

folyamatos elküldése: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Könyvtári
Intézet, Nemzeti Kulturális Alap, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0084 pályázat.
Módosított
dokumentumok
(Alapító
Okirat,
Küldetésnyilatkozat,
Könyvtárhasználati Szabályzat) folyamatos feltöltése a honlapunkra:
www.mkkmlib.hu
A Könyvtár adatainak feltöltése a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
kérésére a www.bazkonyvtar.hu portál könyvtárak adatai oldal frissítéséhez.
(szept. 03.)
A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiumához
benyújtott pályázatunk (szept. 16.) (altéma: 3808/144) „Olvasótábor
kisiskolásoknak” 500.000,- forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A támogatási szerződés jelenleg elkészítés alatt áll. A tábort 2016. július
hónapban valósítjuk meg.
(értesítés szept. 19.)
Könyvtárhasználati óra a Borsodi Általános Iskola 2. osztályos tanulói számára.
(szept. 18.) (16 fő)
Papírszínházi előadás: Egy pöttyös nap / Maros Krisztina (szept. 19.) (17 fő)
A felújított könyvtárépület adatainak és fotóinak elküldése a Könyvtári Intézet
könyvtárépítészet portáljára:
http://ki.oszk.hu/content/edel-nyi-m-vel-d-si-k-zpont-k-nyvt-r-s-k-z-rdek-m-zelis-ki-ll-t-hely
(feltöltés szept. 24.)
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezetének látogatása
Könyvtárunkban. A köszöntő után vetített képes előadással ismertettük
Könyvtárunk történetét, majd házi készítésű süteményekkel kínáltuk
vendégeinket, akik közben megtekintették felújított Könyvtárunk épületét.
(szept. 26.) (30 fő)
A látogatásról Zahuczky László (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)
cikket írt: Edelényben és Debrődön jártunk.- In: Könyvtári levelező/lap : az
Informatikai és Könyvtári Szövetség hír- és levelezőlapja, 27.évf. 10.sz.
(2015). p.30-33.
(A cikkben az Edelényi Kastélysziget látogatásáról is írnak.)
A Fenntartói nyilatkozat (a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló
120 / 2014 (IV.8.) Korm. rendelet 2 § (3) bekezdése alapján) feltöltése a
honlapunkra.
(szept. 28.)
Népmese Napja a Gárembucka Napos-Holdas mesemondók előadásában.
Vendég: Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 4. évfolyamos tanulói.
Helyszín: Művelődési Központ (Borsodi út 9. sz.) (szept. 30.) (90 fő)
http://www.garembucka.hu/

Október
o 10. Országos Könyvtári Napok (2015. október 5-11.).
Október 5-e országosan a sajtótájékoztatás napja volt. Könyvtárunk a Városi
Televízióban, honlapunkon http://www.mkkmlib.hu/, az országos honlapon
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http://osszefogas.kjmk.hu/, Facebook oldalunkon (Edelény Könyvtár),
körlevélben (e-mail), plakátokon, szórólapokon tájékoztatta az érdeklődőket.
Könyvtárunk érdekes programokkal készült:
október 6. (kedd) 18 óra
Az edelényi értéktár bemutatása
Előadó: Hadobás Pál
Résztvevők száma: 36 fő
október 7. (szerda) 17 óra
Mitől bio a BIO?
A gyenesdiási ZÖLDHÁZ 20 éves reform/bio alapanyagú étkeztetési tapasztalatai,
azok hatása az egyéni és családi étkeztetésre.
Előadó: Visontai Béla
Résztvevők száma: 40 fő
október 8. (csütörtök) 17 óra
Én sem hittem volna, hogy pont Velem történik meg ...
Előadó: Sarkadi Gabriella Strokeinfo Alapítvány kuratóriumi elnöke
Résztvevők száma: 27 fő
október 9. (péntek) 17 óra
Nagyanyánk szakácskönyve – könyvbemutató
Előadó: Koleszár Krisztián
Résztvevők száma: 29 fő
október 10. (szombat) 10 óra
Családi játszóház Halloweenre – vidám lámpás készítése
Vezette: Fischerné Diczházi Judit informatikus könyvtáros, tanító
Résztvevők száma:18 fő
október 11. (vasárnap) 14 óra
Kisiskolások papírszínháza
Pályázat magyar népmesék témában, papírszínházi mese elkészítésére.
Résztvevők száma: 32 fő
Rendezvényeinken összesen 182 fő vett részt.
A hét folyamán könyvtárunkba a beiratkozás ingyenes volt, a lehetőséget 50 fő
vette igénybe.
A könyvtári hét létrejöttében köszönjük az Informatikai és Könyvtári Szövetség
országos szervezését, a Nemzeti Kulturális Alap támogatását és a II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár közreműködését.
Az Országos Könyvtári Napok dokumentumait és a beszámolót a II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárnak elküldtük. (okt. 14.)
o A Könyvtár Minőségpolitikai nyilatkozatának elkészítése és közzététele
honlapunkon. (okt. 13.)
o Ismerkedés a Könyvtárral és papírszínházi előadás: „Lássuk a medvét” a
Mátyás Óvoda óvodásainak. (okt. 21.) (25 fő)
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o Könyvtári szakértői vizsgálat a Könyvtárban. A helyszíni vizsgálat célja: A
nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120 / 2014 (IV.8) Korm.
rendelet alapján a nyilvános könyvtárak számára előírt alapkövetelmények
teljesítésének, a könyvtári alapfeladatok ellátásának (1997. évi CXL. törvény a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről) és a fenntartói nyilatkozatban vállaltak teljesítésének
ellenőrzése.
A vizsgálat három fő részből állt: 1. Alapdokumentumok előzetes bekérése és
véleményezése (Fenntartói Nyilatkozat, Küldetésnyilatkozat, Alapító Okirat,
SZMSZ, Gyűjtőköri Szabályzat, Könyvtárhasználati Szabályzat, egyéb könyvtári
szabályzatok, munkaköri leírások, a Könyvtár Stratégiai terve, a szervezeti
felépítés ábrája, szolgáltatás leírások, a használói elégedettségmérés
eredményei, minőségpolitika). 2. Helyszíni vizsgálat és adatlap kitöltése
(intézmény adatai, dokumentumok, alapkövetelmények és alapfeladatok,
könyvtárhasználói jogok, könyvtárhasználat, gyűjtemény, minőségügy,
honlap) 3. A bekért dokumentumok és a helyszíni vizsgálat alapján
tapasztaltak szakértői összegzése, annak megküldése véleményezésre a
fenntartó számára.
A vizsgálatot Farkas Márta könyvtári szakértő végezte. A Könyvtár előzetesen
pozitív
véleményezésben részesült, azonban a véglegesített hivatalos
dokumentum jelenleg még nem áll rendelkezésünkre. A szakértői vizsgálat
időpontja október 26-a volt.
o TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 projekt fenntartási jelentés (I. sz. PFJ)
elküldése. (okt. 27.)
November
o Ismerkedés a Könyvtárral és papírszínházi előadás: „Az ebédidő” a Borsodi
Általános Iskola 1 / b osztályos tanulóinak. (nov. 03.) (18 fő)
o Ismerkedés a Könyvtárral és papírszínházi előadás: „Hamupipőke” az Oltalom
Tagóvoda óvodásainak. (nov. 04.) (15 fő)
o Ismerkedés a Könyvtárral és papírszínházi előadás: „Az ebédidő” az Oltalom
Tagóvoda óvodásainak (nov. 05.) (16 fő)
o Papírszínházi előadás: Bertalan és Barnabás (nov. 07.) (18 fő)
o Bódva-völgyiek a Nagy Háborúban című előadás. A rendezvény támogatója az
Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság. Előadó: Hadobás Pál
igazgató, helytörténész. (nov.10.) (32 fő)
o Világháborús emlékművek a Bódva völgyében című előadás. A rendezvény
támogatója az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság. Előadó:
Hadobás Pál igazgató, helytörténész. (nov.17.) (36 fő)
o TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 projekt fenntartási jelentés (I. sz. PFJ)
elfogadásra került. (nov. 19.)
o A könyvtári szakértői vizsgálat javaslata alapján, elhagytuk a gépi kölcsönzés
mellett vezetett papíralapú kölcsönzést. November 24-től csak a gépi
kölcsönzést alkalmazzuk.
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o Papírszínházi előadás: Piroska és a Nagy Mágus (nov. 28.) (20 fő)
December
o Könyvtári óra és papírszínházi előadás a Borsodi Általános Iskola 3. osztályos
tanulóinak. (dec. 02.) (17 fő)
o Elkezdtük a tartalmilag elavult, elhasználódott könyvek kiválogatását selejtezés
céljából. (dec.02.)
o Adventi játszóház: Mikuláscsizma vagy zseníliafenyő készítése. (dec. 05.) (38
fő)
o Intézményi záró összejövetel. (dec.17.)
o Papírszínházi eladás: Fenyőlegenda és ajándéksorsolás a Könyvtárban. Azok a
gyermekek, akik legalább 10 papírszínházi előadáson részt vettek
könyvjutalomban részesültek (4 fő). (dec.19.) (össz.: 20 fő)
o Előadók szervezése a 2016-os évre.
o Folyóiratok rendelése a 2016-os évre.
o Papíralapú helyrajzi katalógus lezárása. (dec.31.)
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Fotók – rendezvényeink képekben
Papírszínházi előadás
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„FÖLEMELNI E TÁJAT” c. szavalóverseny Kalász László József Attila-díjas költő
emlékére, a Költészet Napja alkalmából. 2015. április 10.
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Tóbiás Judit műfordításainak bemutatása. 2015. február 27.

86. Ünnepi Könyvhét és14. Gyermekkönyvnapok
Bónizs Róbert: A kőfaragó c. könyvének bemutatója 2015. június 05.
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Magos Judit: Demény - Most én ugatok című könyvének bemutatója. 2015.
június. 06.

Orosz Margit:Tűnődés és A csend hangjai című versesköteteinek bemutatója. 2015.
június.08
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Az Újhold versmegzenésítő együttes előadása. 2015. június 09.
.

Olvasótábor 2015. július 13-17.

A Borsodi Tájházban.
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Edelényi Kastélysziget.

„Világ legnagyobb könyve” című kiállítás Szinpetriben.
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Túrázás a Császta szőlőhegyre.

Kézműves foglalkozás

46

Az olvasótábor zárása.

Népmese Napja - Gárembucka Napos-Holdas mesemondók előadása.
2015. szeptember 30.
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Országos Könyvtári Napok
Az edelényi értéktár bemutatása. Előadó: Hadobás Pál

2015.

október 06.

Mitől bio a BIO? Előadó: Visontai Béla

2015. október 07.
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Én sem hittem, hogy pont Velem történik meg ...
2015. október 08.
Előadó: Sarkadi Gabriella –Strokeinfo Alapítvány kuratóriumi elnöke

Nagyanyánk szakácskönyve. Koleszár Krisztián könyvének bemutatója.
2015. október 09.
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Családi játszóház Halloweenre – vidám lámpás készítése. 2015. október
10.
A játszóházat vezette: Fischerné Diczházi Judit informatikus könyvtáros,
tanító.

Kisiskolások papírszínháza. Pályázz „Magyar népmesék” témában papírszínházi mese
elkészítésére! 2015. október 11. Könyves Vasárnap.

3./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Művelődési Központ,
munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: intézményvezető

Könyvtár

és

Muzeális

Kiállítóhely

2016.

évi

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 43./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2016.(III.17.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális
Kiállítóhely 2016. évi munkatervének jóváhagyásáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselőt-testülete
megtárgyalta az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és
Muzeális Kiállítóhely, valamint a könyvtári intézményegység
2016. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést
és az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete az Edelényi
Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely,
valamint a könyvtári intézményegység 2016. 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 - j ó v á h a g y j a.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
Értesül: osztályok, intézményvezető
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1. melléklet a 35 /2016.(III.17.) határozathoz

Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár
és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

2016. évi

MUNKATERVE

Készült: Edelény Város Önkormányzat képviselő-testületének 2016.
március 17. napján tartandó ülésére.

Készítette: Hadobás Pál
igazgató

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Vártás József
jegyző
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A Borsodi Tájháznál 2015-ben végzett szakértői vizsgálat szerint az intézmény nem
használhatja a Múzeum megnevezést, ezért az intézmény új neve 2015. szeptember
3-tól Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely.
Az intézmény a hatályos jogszabályoknak és a városi önkormányzat képviselőtestülete rendeleteinek és határozatainak figyelembevételével állította össze 2016.
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.)
- Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (Borsodi Tájház), Borsodi út 155., Váralja u. 1.,
Váralja u.2., Borsodi Földvár
- Városi Televízió, Borsodi út 9.
- Panzió, István király útja 63.
- Rakaca-tavi Pihenő, Szalonna, Ibolya út 52.
- Konyha, Borsodi út 36. (5 melegítő konyha, Borsodi Általános Iskola, Mátyás Óvoda
és Bölcsőde (2 épületben), Egresi Óvoda, Finkei Óvoda)
Az összevont intézményben 42 fő dolgozik (Művelődési Központ 4 fő; Városi
Könyvtár: 6 fő + a 3 fős gazdasági csoport, összesen 9 fő, plusz 1 fő a konyha
könyvelője; Konyha (3 melegítőkonyhával) 20 fő, 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
- gondnok
- karbantartó
- takarító
Városi Könyvtár
- 4 könyvtáros
- 1 informatikus (könyvtárosi feladatokat is ellát)
- 1 takarító
Borsodi Tájház
- 1 gondnok
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Városi Televízió
- 1 operatőr, vágó
Panzió
- 1 gondnok (6 órás)
Konyha (5 melegítő konyhával, Mátyás Óvoda (2 épületben) és Egres, Borsodi Iskola,
finkei óvoda)
- 3 szakács
- 1 élelmezésvezető
- 1 térítési díjbeszedő (az élelmezésvezető távollétében helyettesíti)
- 1 gépkocsivezető
- 1 könyvelő (helyileg a könyvtár gazdasági irodájában)
- 13 konyhalány
Művelődési Központ
Az intézmény 2007-ben került felújításra. Megfelelő színvonalon biztosítja a város
lakói kulturális igényeinek kielégítését, a különböző szervezetek és intézmények
rendezvényeinek lebonyolítását. Az intézmény alapterülete 1412,7 m2.
A
karbantartás és a takarítás rendszeres, a megfelelő színvonalú, esztétikus környezet
kialakítása érdekében. Az intézmény mindent megtesz azért, hogy továbbra is
megfeleljen az elvárásoknak, és színvonalas rendezvényekkel álljon a lakosság
szolgálatára.
Új rendezvények, rendezvénysorozatok elindításával igyekszünk színesíteni
programkínálatunkat, mind a Művelődési Központban, a Városi Könyvtárban és a
Borsodi Tájházban. A Városi Könyvtárban Edelény várossá nyilvánításának 30.
évfordulója alkalmával helytörténeti előadássorozatot tartunk Helytörténeti Hétfők
címmel (3 előadást tavasszal, 3 előadást ősszel). A könyvtárban beindítjuk a
diafilmvetítést. Folytatjuk a múlt évben megkezdett programjainkat. A tájházban a
gasztronómiával kapcsolatos rendezvényeket, a könyvtárban a papírszínházat.
Az internet adta lehetőségeket kihasználva az intézmény honlapján
(www.emkkm.hu) folytatjuk a múlt évben megkezdett online kiállítás sorozatot,
melynek anyagát félévente cseréljük. Célunk a hazaszeretetre, lokálpatriotizmusra
nevelés, az ismeretátadás, a helyi értékek bemutatása, megismertetése az
érdeklődőkkel. Az évben az első online kiállításon edelényi képeslapokat mutatunk
be, a második kiállítás a 30 éve várossá nyilvánított Edelény új és felújított
létesítményeit mutatja be. Új kezdeményezésként megszervezzük a Kutyabarátok
Körét.
Városi Könyvtár
2014. október 6-tól fogadjuk az olvasókat az elegáns új Városi Könyvtárban. A
háromszintes új könyvtár alapterülete 786,58 m2, melyből jelenleg 551,67 m2 kerül
hasznosításra, 234,91 m2 még beépítésre vár, melynek megvalósítása érdekében
keressük a pályázati lehetőségeket. Az új könyvtár udvara 647 m2, melyet az északi
oldalról be kell keríteni és földet kell hordani, hogy rendbe tudjuk hozni.
A könyvtár munkaterve a szakfelügyelet javaslatára külön összeállításban szerepel!
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Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (Borsodi Tájház)
A Tájház három népi lakóházból és a hozzátartozó portákból, valamint a Borsodi
Földvárból áll. A Tájház épületeinek alapterülete 482,3 m2, az udvar és egykori kert
6813 m2, a parkoló 1140 m2, a Borsodi Földvár területe 17000 m2. A tájház épületeit
és környezetét folyamatosan karbantartjuk, kiállításait rendszeresen gondozzuk. A
harmadik portán lévő Vadászy ház istállója helyén egy azonos tömegű épületrész
épült az önkormányzat által pályázaton nyert pénzből, melyben a honfoglaláshoz és
államalapításhoz kapcsolódó interaktív kiállítás került berendezésre, egy gasztropince,
és egy vizesblokk is megépült, valamint a helyiségben kialakított galérián egy húsz
főt befogadó előadótermet rendeztek be interaktív táblával, laptoppal és
számítógéppel.
2013-ban megalakult a Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre. A tájház kemencéit
kihasználva egyre több gasztronómiai program épül a csoport tevékenységére.
A Borsodi Földvárral kapcsolatban keressük a pályázati lehetőséget egy
államalapítás kori történelmi emlékpark megépítéséhez.
Jogszabályi változások miatt az intézményegységnek új működési engedélyt kellett
kérni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az MK/45/2015 számú működési
engedélyt 2015. november 2-án állította ki.
Városi Televízió
A városi televízió az évben is folytatja a hetente egy alkalommal jelentkező és
kétszer megismételt magazin műsorát, melyben a városban zajló eseményekről
tájékoztatja az érdeklődőket. Képújságja folyamatosan működik és szolgálja a
lakosság, a vállalkozók és a város intézményeinek hirdetési, tájékoztatási igényeit.
A képviselő testületi üléseket 2014 októberétől a felújított Városháza dísztermében
tartják. Sajnos a tv stúdióhoz még nem épült ki a kábelrendszer, így a képviselőtestület üléseit nem tudjuk egyenesben közvetíteni, így az üléseket követő napon
felvételről kerülnek lejátszásra.
Panzió
A kastélyban folyó építkezés miatt az elmúlt években a Panzió munkásszállásként
üzemelt, így szobái és berendezései „lelakottak”. Az évben a mentőszolgálat
épületének felújítása miatt, néhány hónapra a mentősök költöznek be a Panzió első
két szobájába. A szobák festésre szorulnak, néhány berendezési tárgy és ágynemű,
egy fűtési berendezés cserére szorul. A panzió alapterülete 212,6 m2, a hozzátartozó
kert és udvar 730 m2. A 6 szoba 18 fő fogadására alkalmas. Figyeljük az újonnan
megjelenő pályázatokat az épület felújítása érdekében.
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. 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.
Konyha
A gyermekétkeztetést szolgáló konyha a város valamennyi oktatási intézményében
biztosítja az étkezést. 2015 januárjától jelentős jogszabályváltozás történt a
gyermekétkeztetésben, az erre való átállást a jogszabálynak megfelelően
végrehajtottuk. A konyha személyzete mindent megtesz a zavartalan ellátás
érdekében, biztosítja a melegítő konyhákba az ételek folyamatos kiszállítását.
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A különböző jogszabályok előírásait betartja, és betartatja. Nyáron biztosította Balajt
(137 fő), Abod (32 fő), Szakácsi (51 fő) és Edelény (457 fő), összesen 677 fő
számára az előírt nyári gyermekétkeztetést.
Az új előírások szerint már nemcsak a nyári szünetben, hanem minden iskolai
szünetben biztosítani kell az étkezést az igénylők számára bölcsődés kortól 18 éves
korig.
Pályázatok
A pályázati felhívásokat rendszeresen figyelemmel kísérjük és igyekszünk minden
olyan pályázatra színvonalas anyagot készíteni, amelynek a felhívásában foglaltaknak
intézményünk megfelel. A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
pályázatokon rendszeresen részt veszünk.
Kapcsolattartás
Kapcsolatunkat az országos, a megyei szakmai szervezetekkel, a járásban lévő
önkormányzatokkal, intézményekkel, civilszervezetekkel, a járási hivatallal, a helyi
önkormányzattal, intézményekkel, vállalkozókkal és civilszervezetekkel tovább
építjük, keressük az újabb lehetőségeket a hatékonyabb együttműködésre. A
különböző szakmai szervezetek közül a Magyarországi Tájházak Szövetségében, az
Észak-magyarországi Várak Egyesületében és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Könyvtárosok Egyesületében vagyunk tagok, mert egyes pályázatoknál támogató
nyilatkozatra van szükség ezektől a szervezetektől.
Karbantartás, felújítás
A szükséges karbantartásokat, felújításokat igyekszünk a saját szakembereinkkel
megoldani, csak a legszükségesebb esetben veszünk igénybe külső munkaerőt.
Gazdálkodás
Gazdálkodásunkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük, figyelembe
véve a képviselő-testület gazdálkodásra vonatkozó előírásait.
Közmunka program
Intézményünk a helyi közmunka program, valamint a kulturális közfoglalkoztatási
program keretében alkalmaz dolgozókat.

Rendezvények
Az éves munkatervben kiemelt feladatunknak tekintjük a már hagyományos
rendezvények színvonalas megtartását, és az állami ünnepeink méltó keretek között
történő megünneplését, valamint újabb rendezvények szervezésére is törekszünk a
helyi igényeket figyelembe véve.
A gyermek közönség szórakoztatása, és tanórán kívüli művelődése, valamint a
szabadidő hasznos eltöltése érdekében továbbra is szervezünk bábszínházi, színházi,
zenei programokat, valamint játszóházakat.
Az ifjúság számára továbbra is a szervezett keretek között megrendezésre kerülő
rendezvényeket tartjuk elsősorban megvalósíthatónak. Rendezvényeinkre igyekszünk
minél több fiatalt mozgósítani.
A tájház évek óta jól szolgálja a művelődni, szórakozni szerető közönséget.
Továbbra is igyekszünk az intézmények és közösségek ilyen irányú igényeit
kielégíteni. Szervezett programok keretében a történelem, a művelődéstörténet, a
népi kultúra és gazdálkodás, valamint a gasztronómia iránt érdeklődők számára
programokat szervezünk, az iskolák tanulóit rendhagyó órák keretében ismertetjük
meg városunk és a járás múltjával, hagyományaival. 2013-ban megalakult a Borsodi
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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, Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola edelényi néptánc tagozata,
Őszikék Nyugdíjas Klub, Nyugdíjasok Közösségének vezetősége, Bányász Nyugdíjas
Szakszervezet vezetősége, Sakkszakosztály edzései és versenyei, tanfolyama
gyermekek részére, Felnőtt torna). Bérleti díj fejében itt tart ügyfélszolgálatot az
ÉMÁSZ, a zumba a foglalkozásait, jelenleg öt tanfolyam (mezőgazdasági
targoncavezető, vadász, Tb ügyintéző, szakács, szociális gondozó) van az
intézményben.

Rendezvények havi bontásban
Rendezvény
JANUÁR
– Bérletes ifjúsági hangverseny
Fellép a Budapest Saxophone Quartet
Művelődési Központ
Felelős: Jacsman Andrea közművelődési csoportvezető
Határidő: január 20.
– Magyar Kultúra Napja
Művelődési Központ
Comes Art Consulting hangversenye
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: január 21.
– III. Kocsonyafőző verseny és pálinka mustra
a Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével
Borsodi Tájház
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Határidő: január 24.
– 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.

Költség
önköltséges

70.000,-

10.000,-

–
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– 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
– Kenyérlángos sütés
A Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre
tagjainak találkozója
Borsodi Tájház
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Határidő: február 29.

–

–

– Gyermek játékok
130.000,Művelődési Központ
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: február 29.
– Az élet útjai
Kiállítás Művelődési Központ
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: február 29.

–

– A Császta Néptáncegyüttes farsangi bálja
Művelődési Központ
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: február 29.

–

MÁRCIUS
– Bérletes ifjúsági hangverseny
Művelődési Központ
Közreműködik a Miskolci Szimfonikus Zenekar
Felelős: Jacsman Andrea közművelődési csoportvezető
Határidő: március 31.
– Városi ünnepség az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére
Forradalmak tere, Művelődési Központ
Közreműködnek a Szent János Görögkatolikus Gimnázium
és Szakképző Iskola diákjai és a Mátyás Óvoda és Bölcsőde
gyermekei
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: március 15.

önköltséges

50.000,-
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– 1848-49 katonái Edelény környékéről
Borsodi Tájház
Előadás képekkel
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Határidő: március 31.

–

– Kiállítás Fülöp Tibor kovács,
népi iparművész munkáiból
Művelődési Központ
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: március 31.

–

– Gyermekszínházi előadás
Művelődési Központ
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: március 31.
– Húsvéti játszóház
Művelődési Központ
Az Oltalom Tagóvodával közös szervezésben
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: március 27.
– Showder Klub
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 17-én vasárnap
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Határidő: április 19.
– Tájházak Napja (ápr. 27.)
Borsodi Tájház
Népzene, néptánc és gasztronómia
Kirakodóvásár helyi képző- és iparművészek termékeiből
Közreműködik az edelényi Császta Néptáncegyüttes
és az edelényi Hagyományőrző Népdalkör
A Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével
Felelős: Hadobás Pál igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető

130.000,-

30.000,-

160.000,-

–

200.000,-
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Határidő: április 24.
– 40 éves a Díszítőművészeti Kör
Kiállítás a kör tagjainak munkáiból
Művelődési Központ
Felelős: Hadobás Pál igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: április 21.

–

– Hagyományőrző Óvodapedagógusok
XVIII. tavaszi találkozója
Művelődési Központ, Borsodi Tájház
A Kárpát medencei találkozó rendezője
a Hagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete
A helyi eseményeket a Mátyás Óvoda szervezi,
társszervező a Művelődési Központ
Felelős: Hadobás Pál igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: április 22.

–

MÁJUS
– OMEGA koncert
Kastélykert
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Határidő: május 21.
– X. Edelényi Helytörténeti Napok
Borsodi Tájház
Helytörténeti előadások és kiállítás (máj. 27-29.)
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.
– III. Veteránmotoros találkozó
Borsodi Tájház
Zenés, táncos program
A Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével
Felelős: Hadobás Pál
Határidő: május 30.

9.000.000,-

15.000,-

–

10.000,-
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JÚNIUS
– Múzeumok éjszakája
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
A kenyérsütés tanítása érdeklődők számára
Borsodi Tájház
Felelős: Hadobás Pál
Határidő: június 30.
JÚLIUS
– Népzenei program
Borsodi Tájház
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: július 31.
– Ételkészítés kemencében
A kemencében sütés fortélyai
Borsodi Tájház
A Borsodi Tájház Kemencés baráti Köre közreműködésével
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Határidő: július 31.
– Bódva-völgyi Népművészeti Fesztivál
Művelődési Központ előtti tér
Az Edelényi Térségfejlesztő
Műhely Egyesülettel közös rendezvény
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: július 31.
AUGUSZTUS
– Városi ünnepség Szent István király emlékére
Művelődési Központ melletti tér
Közreműködik a Diósgyőri Alapfokú Táncművészeti
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: augusztus 20.

200.000,-

–

önköltséges

300.000,-

önköltséges

100.000,-

100.000,-
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– XV. Borsodi Művészeti Fesztivál
Borsodi Tájház
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: augusztus 30.

340.000,-

– III. Edelényi Napok (2 napos)
Zene, tánc, vásár, büfé
Művelődési Központ melletti terület
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: augusztus 24.

4.000.000,-

– Bódva-völgyi Maraton és Dekatlon kerékpár túra
A verseny a Borsodi Tájházból indul
Az Edelényi Térségfejlesztő
Műhely Egyesülettel közös rendezvény
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Határidő: augusztus 27.

100.000,-

SZEPTEMBER
– Bányásznap
Bányász tér
Közreműködik a szendrői Százszorszép mazsorett csoport
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: szeptember 1.

50.000,-

– „Felelős lettél azért, amit megszelídítettél.”
200.000,Kutyás nap, kisállat-bemutató
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 az Edelényi járáshoz kapcsolódóan
A tájház díjmentesen látogatható
Határidő: szeptember 30.
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
– Kenyér és szőlő (Kenyérsütés, szőlőkóstolás)
Borsodi Tájház

–

–
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A Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével
Felelős: Hadobás Pál
Határidő: szeptember 30.
– Vezetői értekezlet
Városi Könyvtár
Az eltelt időszak értékelése
Az őszi rendezvények megbeszélése
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
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
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
Művelődési Központ
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: október 31.
– Házi lekvárok versenye
a Borsodi Tájházban
a Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével
Felelős: Hadobás Pál
Határidő: október 31.

–

20.000,-

120.000,-

–
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– Showder Klub
Művelődési Központ
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: március 31.
NOVEMBER
– Gyertyagyújtás az 1956-os forradalom és szabadságharc
áldozatainak emlékére
Forradalmak tere
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: november 4.
– Bérletes ifjúsági hangverseny
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
Határidő: november 30.
DECEMBER
– Adventi Játszóház
Művelődési Központ
A Nefelejcs Óvodával közös szervezésben
Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: december 16.
– XXV. Ünnepi Hangverseny
Szent János Görögkatolikus Gimnázium
és Szakképző Iskola aulája
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: december 16.

önköltséges

–

önköltséges

–

–

–
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– Advent a város karácsonyfájánál
Hősök tere
Közreműködnek a város énekkarai
Felelős: Hadobás Pál, igazgató
Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető
Határidő: december 18.

–

Összesen:

15.335.000,-

Edelény, 2016. március 1.

Hadobás Pál
igazgató
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2. melléklet a 35/2016.(III.17.) határozathoz

MUNKATERV
Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. március 17.
napján tartandó ülésére
Tárgy: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely könyvtári intézményegységének 2016. évi munkaterve

Készítette:
Fábiánné Mike Erzsébet
könyvtár csoportvezető

Edelény, 2016. február 18.

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Vártás József
jegyző
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Az edelényi Városi Könyvtár folyamatos szolgáltatásai:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Információszolgáltatás
Dokumentumok helyben használata
Kölcsönzés
Könyvtárközi kölcsönzés
Elektronikus katalógus használata
Internet-használat
Dokumentum gépi felolvasása
Faxolás
Fénymásolás
Nyomtatás
Szkennelés
Spirálfűzés
Laminálás

Rendezvények
o Könyvbemutatók
o Író - olvasó találkozók
o Helytörténeti hétfők előadássorozat, Edelény várossá nyilvánításának 30.
évfordulója alkalmából. (az éven hat alkalommal)
o Szavalóverseny
o Könyvtárismereti órák (közoktatásban tanulóknak)
o Játszóházak (évente négy alkalommal)
o Papírszínház (havonta egy alkalommal)
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
Bútorzat kiegészítése (könyvtámaszok, új fotelek a folyóirat-olvasóba,
székek, szalagfüggöny, lábtörlők)
dolgozók szakmai képzése
közönségtalálkozók
o Helyismereti, helytörténeti dokumentumok további kiemelt gyűjtése.
o Helyismereti adatbázis továbbépítése (cikkek bibliográfiai adatainak
katalogizálása).
o Szakmai továbbképzéseken, tapasztalatcseréken való részvétel.
o Dokumentumok aktualizálása (Gyűjtőköri Szabályzat, Munkaköri leírások,
Jövőkép, Szolgáltatások).
o Elavult, elhasználódott dokumentumok kivonása az állományból.
o Részleges állományellenőrzés (könyvek).
o Beiratkozási díj befizetésével a könyvtári tagság 365 napra szóló érvényesítése
(a korábbi években a beiratkozási díj naptári évre szólt).
67

Nyitva tartás
Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: 10-18 óráig
Szerda: 10-18 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig
Péntek: 10-18 óráig

Szombat: 9-13 óráig
Vasárnap: zárva

Nyári nyitva tartás (július 1.- augusztus 19-ével bezárólag.):
Hétfő: 8-16 óráig
Szombat: zárva
Kedd: 8-16 óráig
Vasárnap: zárva
Szerda: 10-18 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig
Péntek: 10-16 óráig
Augusztus 22-től a részleges állományellenőrzés miatt a Könyvtár várhatóan
szeptember 30-ig zárva tart.
Kiadói, szerkesztői tevékenység
Az Edelényi Füzetek helytörténeti kiadványsorozatot lehetőségeinkhez mérten
megjelentetjük.
Önkormányzati, intézményi kapcsolattartás
A helyi önkormányzattal és a város intézményeivel (iskolák, óvodák) rendszeres
kapcsolatban állunk. Az intézményekkel való további jó együttműködés közös
érdekünk.
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, tájékoztatás.
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 Felszólítások figyelemmel kísérése.
o Csoportok könyvtárlátogatásának fogadása, megszervezése.
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o A könyvtár raktári rendjének megőrzése.
Felelős: Tóth Bertalanné olvasószolgálati könyvtáros és Fischerné Diczházi Judit
olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Gyermekkönyvtár
o Könyvtárismereti órák (közoktatásban tanulóknak)
o Játszóházak (évente négy alkalommal)
o Papírszínház (havonta egy alkalommal)
o Óvodások könyvtári foglalkoztatása
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Gyűjteményszervezés, állományalakítás
o A dokumentum vásárlási keret felhasználása a könyvtár feladatrendszerének,
gyűjtőkörének megfelelően és az olvasói igények figyelembevételével.
o A gyarapítási keret nyilvántartása, számlamásolatok őrzése.
o Helyismereti, helytörténeti dokumentumok kiemelt gyűjtése.
o Európai Uniós gyűjtemény további gyarapítása.
o Állományapasztási munkálatok: fölös példányok, avult, elhasználódott
dokumentumok kivonása, törlése.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Feldolgozás, katalogizálás
o Megrendelt dokumentumok átvétele, ellenőrzése, nyilvántartásba vétele.
o Helyismereti adatbázis továbbépítése (cikkek bibliográfiai adatainak
katalogizálása).
o Dokumentumok katalogizálása, nyilvántartása a TextLib integrált könyvtári
rendszerben.
Felelős: Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Slezsák Zsolt informatikus – rendszergazda
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
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Honlap idegen nyelvre fordítása
angol nyelvre Felelős: Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
német nyelvre Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet – könyvtár csoportvezető
Facebook oldal (Edelény Városi Könyvtár) szerkesztése
Felelős: Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Rendezvényszervezés, pályázatok
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet – könyvtár csoportvezető
Fischerné Diczházi Judit - olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Mónusné Somogyi Krisztina - feldolgozó könyvtáros
Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda
A 2016. évi munkaterv havi lebontásban:
Január
2015. évi munkanapló lezárása.
A 2016. évi naplók (munka, olvasótermi, folyóirat, könyvtárközi kölcsönzés)
felvezetése.
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Határidő: jan. 04.
Edelény – Képek a 30 éves városról
Előadó: Hadobás Pál igazgató
Időpont: jan. 25.
2015. évi statisztikai mérleg elkészítése.
Cím és csoportos leltárnaplók 2015. évi lezárása, főösszesítő összegzése. TL
adatbázis statisztikájának kigyűjtése.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda
Határidő: jan. 31.
Elavult, elhasználódott könyvek kiválogatása és törlése.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Tóth Bertalanné olvasószolgálati könyvtáros
Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda (TL adatbázisból)
Időtartam: jan. 04. - április 20.
Február
Könyvtárhasználati óra és papírszínház a Nyomári Általános Iskola tanulóinak (1-4.
oszt.)
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Időpont: febr. 01.
2015. évi munkabeszámoló elkészítése.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: febr.10.
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Papírszínház: A császár új ruhája
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Időpont: febr. 13.
Márai V. program keretében érkező dokumentumok állományba vétele.
Célja a nemzeti kultúrkincs megőrzése és az értéket képviselő könyvek eljuttatása az
Olvasókhoz.
Felelős: Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda
Határidő: febr. 15.
Helyismereti adatbázis (újságcikkek) katalogizálása a 2012. évtől.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda
Határidő: febr. 15 - folyamatos
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: Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Határidő: febr. 18.
2016. évi munkaterv elkészítése.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: febr. 19.
Az Oltalom Tagóvodának papírszínházi előadás és könyvtárhasználat játékos
formában, négy alkalommal.
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Határidő: febr. 19.
Helytörténeti hétfők előadássorozat, Edelény várossá nyilvánításának 30. évfordulója
alkalmából. Az első előadás: Honfoglalás előtti régészeti leletek Edelényből
Felelős: Hadobás Pál igazgató
Időpont: febr. 22.
A Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programjában a könyvigénylések leadása.
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Határidő: febr. 26.
Könyvtárhasználathoz kapcsolódó digitális kompetenciák fejlesztése a Szent Miklós
Görögkatolikus Általános Iskola 6. osztályos tanulói számára. A TÁMOP-3.2.4.A-11/12012-0084 pályázat fenntartása keretében (II. PFJ) Tervezett: 4 alkalommal
Vezeti: Vodila Sándor Józsefné tanárnő
Határidő: febr. 26.
Március
2015. évi statisztikai jelentés elektronikus úton való elküldése, a könyvtári statisztikai
adatszolgáltatáshoz (kultstat.emmi.gov.hu).
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: márc.01.
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Helytörténeti hétfő (2. előadás)
Előadó: Hadobás Pál igazgató
Határidő: márc.21.
Meghívások a versmaratonra.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: márc. 25.
Papírszínház
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Határidő: márc. 31.
„FÖLEMELNI E TÁJAT” szavalóversenyre ajándékkönyvek megrendelése.
Tervezett költség: 105.000 Ft (zsűri, helyezettek kategóriánként 3-3 fő és 2-2 fő
különdíj, résztvevők)
Felelős: Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Határidő: márc. 31.
Könyvtárellátási szerződés megkötése a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: márc. 31.
A Gyűjtőköri Szabályzat, Munkaköri leírások, Jövőkép, Szolgáltatások dokumentumok
aktualizálása.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Időtartam: márc. 01. - ápr. 30.
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.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda (oklevelek készítése, fotózás)
Időpont: ápr. 08.
Újhold versmegzenésítő együttes szabadtéri előadása és versmaraton a Hősök terén,
a Költészet Napja alkalmából.
Tervezett költség: 50.800 Ft (40e.Ft +ÁFA)
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Időpont: ápr. 09.
Helytörténeti hétfő (3. előadás)
Előadó: Hadobás Pál igazgató
Határidő: ápr. 25.
Olvasáskultúra fejlesztése a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola alsó
tagozatos tanulói számára. A TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 pályázat fenntartása
keretében (II. PFJ).
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Határidő: ápr. 29.
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Papírszínház
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Határidő: ápr. 30.

Május
Tavaszi játszóház - A TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 pályázat fenntartása
keretében (II. PFJ, új társadalmi csoportok bevonását célzó program.)
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Határidő: máj. 28.
Könyvtárhasználati óra és papírszínház az általános iskola alsó tagozatos tanulói
részére.
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Határidő: máj.31.
Részleges
állományellenőrzés
(könyvek)
ütemtervének
engedélyeztetése.
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: máj.31.

elkészítése

és

Könyvtár feliratú közúti tájékoztató tábla (2 db)
Tervezett költség: 47.500 Ft
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: máj.31.
Június
87. Ünnepi Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapok (jún.09-13.)

június 9. (csütörtök)
Dr. Rácz László emeritus professzor és Dr. Cs. Varga István nyugalmazott
irodalomtörténész professzor „A borkultúráról kettős tükörben” c. könyvének a
bemutatója.

június 10. (péntek)
Bónizs Róbert „Szent László íja” c. könyvének bemutatója.

június 11. (szombat)
Magos Judit „Kóbor kalandjaim” c. könyvének bemutatója.

június 13. (hétfő)
Pillangó Bábszínház – Ádám Galina előadása: Madárijesztő és a gólya
Vendég: Mátyás Óvoda
Tervezett költség: 213. 000 Ft
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda (plakátok, fotózás)
Határidő: jún. 13.
Papírszínház
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Határidő: jún. 25.
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Július
A könyvtár nyári nyitva tartása augusztus 19-ével (péntek) bezárólag:
Hétfő, kedd: 8-16 óráig
Szerda: 10-18 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig
Péntek: 10-16 óráig
Szombaton: zárva
A részleges állományellenőrzés miatt a Könyvtár várhatóan augusztus 22-től
szeptember 30-ig zárva lesz.
Olvasótábor kisiskolásoknak (napközis jelleggel, 1 turnusban) (júl. 4.- 8.)
Tervezett programok: mesefeldolgozás, dramatizálás, kézműves foglalkozás,
papírszínház, kirándulás (Borsodi Tájház, Szinpetri, Edelényi Kastélysziget, Császta)
Korosztály: 3-4. osztály (Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola tanulói)
Létszám: 15 fő
A tábort a Nemzeti Kulturális Alap 500e forint összegben támogatja.
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Határidő: júl. 08.
Papírszínház
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Határidő: júl. 30
Augusztus
Nyárvégi játszóház
Papírszínház
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Határidő: aug. 13.
Részleges állományellenőrzés (könyvek.)
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Mónusné Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros
Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda
Tervezett időtartam: aug. 22.- szeptember 30.
Szeptember
Helytörténeti hétfő (4. előadás)
Előadó: Hadobás Pál igazgató
Határidő: szept.26.
Népmese Napja. A Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére, Benedek Elek
születése napján ünnepeljük a meséinket, mesemondóinkat és mesegyűjtőinket.
Előadó: Ser Gergely mesemondó
Tervezett költség: 50. 000 Ft
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: szept. 30.
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Meseterápiás foglakozás két alkalommal a kistérség területén lévő Anyaotthonban a
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0084 pályázat fenntartásában (II.PFJ).
Előadó: Draskóczyné Szabó Noémi tanárnő, meseterapeuta
Határidő: szept. 30.
Október
Országos Könyvtári Napok (egyhetes programsorozat)
Célja: a könyvtárak sokoldalúságának bemutatása, az olvasás népszerűsítése színes
programok keretében.
Tervezett előadók:
Endrei Judit - bemondó, szerkesztő-műsorvezető http://www.endreijudit.hu
Zavodni Gréta Virág „A szívem ezerkétszázat ver egy perc alatt” c. könyvének
bemutatója
Diószegi Ádám – jógaoktató, mozgásterapeuta, modern jógi http://jogaoktato.hu/
Nógrádi György – biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár
Dr. Leskó Róbert szülész-nőgyógyász
Tervezett programok: közönségtalálkozók, papírszínház, játszóház, bűvészkedés,
reklámkészítés.
Tervezett költség: 389.100,- Ft
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati könyvtáros
Slezsák Zsolt informatikus-rendszergazda (plakátok, fotózás)
Határidő: okt. 16.
Diafilmvetítés (mese)
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: okt. 28
Helytörténeti hétfő (5. előadás)
Előadó: Hadobás Pál igazgató
Határidő: okt.31.
Játékos könyvtárhasználat és papírszínház óvodásoknak.
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Határidő: okt. 31.
Író-olvasó találkozó Csukás Istvánnal. (Az író előreláthatólag szeptemberben tud
választ adni az előadás létrejöttét illetően.)
Tervezett költség: 100.000 Ft
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: okt. 31.
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November
Diafilmvetítés (mese)
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: nov. 25.
Helytörténeti hétfő (6. előadás)
Előadó: Hadobás Pál igazgató
Határidő: nov.28.
Játékos könyvtárhasználat óvodásoknak.
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros
Határidő: nov. 30.
Papírszínház
Játékos könyvtári foglalkozás a Mátyás Óvoda részére.
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Határidő: nov. 30.
December
Karácsonyi játszóház
Papírszínház
Játékos könyvtári foglalkozás az óvodások részére.
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermek könyvtáros
Határidő: december 19.
Diafilmvetítés (mese)
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető
Határidő: dec. 30.
További tervezett költségek:
Állománygyarapítás könyvekre: 2.000.000 Ft
Állománygyarapítás folyóirat, DVD, CD: 300.000 Ft
Szakmai anyag (könyvtári nyomtatványok, játszóházi anyag, papír): 500.000 Ft
Irodaszer: 500.000Ft
Informatikai karbantartás (TextLib, Monguz – honlap): 300.000 Ft
Diafilmvetítő: 20.000 Ft

(Sztankóné Sándor Ibolya képviselő az ülésről távozott, így a jelenlévő
képviselők létszáma 10 fő.)
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4./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó: jegyző
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 44./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Loj Balázs alpolgármester: Természetes dolognak tűnik, hogy az önkormányzat
dolgozói évről-évre tesznek, amit tesznek, sokszor erejükön felül, gondol itt arra is,
hogy másik két településnek a munkáját is ellátják. Ez természetesnek tűnik és meg
szokták köszönni minden intézménynek a munkáját, ez az illendőség, és ebből a
természetességből adódóan a hivatalnál e felett elsikkadnak. Azt gondolja, hogy az, aki
látja a hivatal mindennapjait, azt a munkát, amit a dolgozók csinálnak, azt az a lakosság
tömeget, akiket kiszolgálnak, akkor azt kell, hogy mondja, elismerés jár a dolgozóknak,
osztályvezetőknek, az apparátus irányítójának, jegyző úrnak. Ezúton szeretné
megköszönni munkájukat és további erőt és kitartást kíván a jövőben is, és azt hiszi,
lesz még jobb is.
Polgármester: Elmondja, hogy közös önkormányzati hivatal működik, ami azt jelenti,
hogy Abod és Szakácsi települések hivatalos ügyeit is intézi a hivatal apparátusa. Lehet,
hogy egy picit túlzás az, amit mondani fog, de nem áll túl messze a valóságtól. Az
edelényi 10 ezer lélekszámú város lakóinak mindennapos problémáinak, hivatalos
ügyeinek intézése mellett el kell látni Abodot, amely település aránylag rendben van,
viszont a kb. 100 lélekszámú Szakácsival kapcsolatban a hivatal apparátusa egy
részének, aljegyző úrnak, osztályvezető asszonynak, a Pénzügyi Osztály
munkatársainak, illetve részben jegyző úrnak az energiájuk jelentős részét leköti ez a
100 ember. Egyszerűen hihetetlen mennyi időt, energiát kell rájuk fordítani. Tehát, ha
Szakácsit nem Edelényhez „csapták” volna, ami abszolút logikátlan és érthetetlen, akkor
lényegesen egyszerűbb helyzetben lenne a hivatal, és talán még jobban oda tudna
figyelni az edelényi és abodi polgárok mindennapos problémái megoldására és ügyei
kezelésére.
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő 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
36/2016.(III.17.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi tevékenységéről

Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi
döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és azt a
határozat mellékleteként e l f o g a d j a.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Értesül: osztályok
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Melléklet a 36/2016.(III.17.) határozathoz

BESZÁMOLÓ

AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2016. március 17.
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TARTALOMJEGYZÉK

I. BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI KABINET MUNKÁJÁRÓL
II. BESZÁMOLÓ A JEGYZŐI TITKÁRSÁG MUNKÁJÁRÓL
III. BESZÁMOLÓ A PÉNZÜGYI OSZTÁLY MUNKÁJÁRÓL
IV. BESZÁMOLÓ AZ IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY MUNKÁJÁRÓL
V. BESZÁMOLÓ A KISTÉRSÉGI OSZTÁLY MUNKÁJÁRÓL
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A Hivatal szervezet
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 81.§ (3) bekezdés f) pontja és Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott 2016. évi Munkatervében
foglaltak szerint került sor az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló
beszámoló összeállítására és Képviselő-testület elé terjesztésére.
Az előterjesztésben a 2015-ös év munkájáról adok számot, melynek során az adatok
összehasonlíthatósága érdekében több esetben évekre visszamenőleg kerültek
feltüntetésre az adatok.
Mint ahogyan az a Képviselő-testület által is ismert, Edelény Város Önkormányzata
hosszas egyeztetést követően 2013. március 1-jével Abod Község Önkormányzatával
létrehozta az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt. A két településhez 2013. április
1-jével – kormánymegbízotti döntés alapján - kijelölésre került Szakácsi település is.
A közös önkormányzati hivatal fenntartásáról szóló megállapodás felülvizsgálatára
legközelebb 2019. október-december közötti időszakban lesz lehetőség, a jelenleg
hatályos jogszabályok alapján.
Az előterjesztés az érvényben lévő SzMSz-hez igazodóan tartalmazza az egyes belső
szervezeti egységek tevékenységéről szóló beszámolókat.
A KÖH belső
a)
b)
c)
d)
e)

szervezeti egységei az alábbiak:
Polgármesteri Kabinet
Jegyzői Titkárság
Igazgatási és Szociális Osztály
Pénzügyi Osztály
Kistérségi Osztály

Az alábbi táblázat tartalmazza 2013-2015. év közötti időszakban az ügyiratok
számának alakulást főszám/alszám bontásban.
AZ ÜGYIRATFORGALOM ALAKULÁSA
Időszak
2013
2014
2015

Főszám
11885
11665
11413

Alszám
32464
31205
23938

Gyűjtő
0
0
0

Összesen
44349
42870
35351

81

82

Iktatott ügyiratok száma
Önkormányzati
hatósági ügyekben
Sorszámra Alszámra hozott döntések száma
Év
(db)
(db)
(db)
2013
12389
32674
3890
2014
11665
31205
3259
2015
11413
23938
3891

Államigazgatási
hatósági ügyekben
hozott döntések
száma (db)
9711
10144
6214

I. Beszámoló a Polgármesteri Kabinet munkájáról
A polgármesteri kabinet az elmúlt időszakban is a polgármester közvetlen irányítása
alatt, meghatározott feladatköre szerint végezte munkáját. A rábízott feladatokat
maradéktalanul ellátta, tevékenységével hasznosan segítette a városvezetést, s
szolgálta az önkormányzat érdekeit.
Kommunikáció
A polgármesteri kabinet folyamatosan biztosította a közérdekű és a város életével
kapcsolatos információk áramoltatását egyrészt honlapunk (www.edeleny.hu),
másrészt a különböző sajtótermékeknek eljuttatott híranyagok révén. Az utóbbiak
részéről jelentkezett igények szerint információhátteret nyújtott, vagy a sajtóanyagot
összeállította.
Gondoskodott arról, hogy a közszolgáltatók és egyéb szervezetek felhívásai,
tájékoztatói különböző csatornákon keresztül eljussanak a lakossághoz.
A honlapon működő panaszládán keresztül, illetve más formában érkezett
megkeresésekre megadta a szükséges felvilágosítást, illetve gondoskodott arról,
hogy a kérés megválaszolás vagy elintézés végett az illetékeshez kerüljön.
A lakossági észrevételeket közvetítette a polgármester részére, és elősegítette a
személyes találkozások, megbeszélések létrejöttét.
Városmarketing
A polgármesteri kabinet a sajtónyilvánosság számára biztosított híranyagokkal arra
törekedett, hogy pozitív megítélés alakuljon ki városunkról, illetve adott esetekben
tényszerű információk segítsék a tiszta kép kialakítását.
Tevékenyen vett részt a városban megvalósult projektekről, beruházásokról, illetve
az itt tartott rendezvényekről szóló tájékoztatások összeállításában, elkészítésében, a
nyilvánossághoz történő eljuttatásukban.
Tanácsadás
A polgármesteri kabinet háttér-információkkal, konkrét javaslatokkal hatékonyan
segítette a polgármester munkáját, illetve az arra igényt tartó képviselőket.
Nemzetközi kapcsolatok
A polgármesteri kabinet sikerrel koordinálta a kapcsolatokat a partnertelepülésekkel.
A találkozások a felek kölcsönös megelégedésére zajlottak le, számos új területre
tudtuk együttműködésünket kiterjeszteni.
Eredményesen menedzselte a lengyelországi Siewierz-zsel több éve folytatott
Comenius Régió Együttműködések programot, amelynek révén uniós forrásból tudtuk
finanszírozni a kapcsolattartást, s ami jelentős segítséget nyújtott a tanulói
csereprogram folytatásához is, amelynek tekintetében természetesen nem szabad
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megfeledkezni a lengyel gyermekek fogadását és vendéglátását vállaló edelényi
szülők áldozatvállalásáról sem.
A jövőre nézve problémaként jelentkezik ugyanakkor, hogy a Comenius program
megszűnt. Az Európai Bizottság által az annak helyére állított Erasmus program
újfajta pályázási rendszerében lengyel testvérvárosunk nyújtotta be a pályázatot,
amely sajnos nem nyert. Természetesen a továbbiakban is keressük a külső források
bevonásának a lehetőségét a partneri együttműködés korábbi volumenének a
fenntartása érdekében.

II. Beszámoló a Jegyzői Titkárság munkájáról
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

ÉS BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA

MUNKA

A Hivatali apparátus végzi a Képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítését, a
napirendekhez tartozó írásos anyagok elkészítését, és a hozott döntések
(határozatok, rendeletek) végrehajtását. Az alábbi táblázat összehasonlító adatokat
tartalmaz a 2013-2015. időszakra a testületi ülésekre vonatkozóan.
A táblázatban szereplő adatok alapján megállapítható, hogy az ügyiratforgalom
számának emelkedésével ellentétben a testületi ülések, és a hozott döntések számát
tekintve nem érvényesül a növekedési tendencia.
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRE VONATKOZÓ ADATOK

2013
2014
2015
Összesen:

Testületi
ülések
száma
29
19
25
73

előterjesztések határozatok
száma
száma
252
177
188
617

240
168
180
588

rendeletek
száma
25
19
19
63

A Humánpolitikai Bizottság 2015. évben 21 alkalommal ülésezett és 252
határozatot hozott
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2015. évben 5 alkalommal ülésezett és 3
határozatot hozott.
A két bizottság 2015. évben 23 alkalommal tartott együttes ülést. A feltüntetett
Bizottsági ülések száma az együttes ülések számát nem tartalmazta.
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA
A városban működő Nemzetiségi Önkormányzatok működéséhez kapcsolódó
feladatokat a Hivatal az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzatok között
létrejött megállapodás alapján látja el. Ugyanakkor a nemzetiségek jogairól szóló
törvény alapján a Hivatal köteles a törvényben rögzített – a nemzetiségi
önkormányzatok működéséhez kapcsolódó - feladatokat ellátni.
Az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. évben 3 rendes, 7 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen
összesen 39 db határozatot hozott.
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Az

Edelényi

Ruszin

Nemzetiségi

Önkormányzat

Képviselő-testülete

2015. évben 4 rendes, 12 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen
összesen 86 db határozatot hozott.

Az

Edelényi

Cigány

Nemzetiségi

Önkormányzat

Képviselő-testülete

2015. évben 2 rendes, 10 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen
összesen 21 db határozatot hozott.
A Hivatal folyamatosan ellátja a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez
kapcsolódó feladatokat, melynek során a nemzetiségi önkormányzatok működése
tárgyban nem kaptak törvényességi jelzést az önkormányzatok, és minden évben
sikeresen pályáztak a feladat alapú támogatások elnyerésére.
A 2014. október 12-én megtartott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők
választását követően immár 6 helyi nemzetiségi önkormányzat ügyviteli feladatai
látja el a KÖH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat,
Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat,
Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat,
Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat,
Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

MŰVELŐDÉS
A művelődési intézmény fenntartói irányításából adódó feladatok (létesítés,
átszervezés, működés ellenőrzése, intézményvezetők megbízásával kapcsolatos
eljárások lebonyolítása) ellátása szintén a Titkárság feladata, az önkormányzat
közművelődéssel kapcsolatos feladatai mellett. Továbbá közreműködik a
városmarketinggel, turisztikával és idegenforgalommal kapcsolatos feladatok
ellátásában.
OKTATÁS
Titkárság oktatási feladata az önkormányzat köznevelési intézményeinek fenntartói
irányítása, ellenőrzése. Előkészíti az ezzel kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket.
Közreműködik
az
önkormányzati
fenntartású
köznevelési
intézmények
intézményvezetői álláshelyekre kiírt pályázati eljárások lebonyolításában.
Együttműködik a pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó szervezettel, a köznevelési
intézmények számára nyújtott szakmai szolgáltatást figyelemi kíséri a szolgáltatások
szervezése érdekében. Részt vesz az önkormányzat által fenntartott és működtetett
köznevelési intézmények gazdálkodásával kapcsolatos döntések előkészítésében. A
köznevelési tevékenységgel összefüggően koordinálja, irányítja, ellenőrzi az
önkormányzati fenntartású intézmények szakmai feladatellátását. Figyelemmel kíséri
az önkormányzat által meghatározott oktatáspolitikai, művelődési ifjúsági és
sportpolitikai célkitűzések érvényesülését. Feladatellátása során folyamatosan
figyelemmel kíséri és alkalmazza a hatályos jogszabályokat, minőségbiztosítási
eljárásokat, betartja az adatvédelmi és titoktartási szabályokat, egyéb utasításokat,
rendelkezéseket.
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IFJÚSÁGI, SPORT ÉS TÁRSADALMI FELADATOK
Ezen feladatok körében kapcsolatot tart a szervezeti egység az önkormányzati és
nem önkormányzati fenntartású ifjúsági és sport szervezetekkel. Közreműködik a
város nevelési-, oktatási intézményeinek testneveléssel, sporttal kapcsolatos
fenntartói irányításában, ellenőrzésében, előkészíti az ezzel összefüggő
önkormányzati döntéseket. Előkészíti a sportfeladatokkal kapcsolatos önkormányzati
döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában. Kapcsolatot tart a civil és
társadalmi szervezetekkel.
Esélyegyenlőségi terv
A települési önkormányzatok 2013. július 1-jét követően a hazai és európai uniós
társfinanszírozású pályázatokon csak abban az esetben vehetnek részt, ha
rendelkeznek hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. A helyi esélyegyenlőségi
programot csak olyan személy készítheti el, aki a központilag szervezett a képzésen
részt vett. A Jegyzői Titkárságon dolgozó 1 fő köztisztviselő vett részt a térítésmentes
képzésen. 2013. év során Edelény, Abod és Szakácsi települések helyi
esélyegyenlőségi programja elkészült. Az esélyegyenlőségi tervek felülvizsgálatára
2015. évben sor került mindhárom településen.
KÖZFOGLALKOZTATÁS
A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat a Borsodi közszolgáltató Nonprofit Kft.
látja el.
POLGÁRI VÉDELEM, KÖZBIZTONSÁGI REFERENS
2015. évben is folytatódott Edelény Város Önkormányzat Polgári Védelmi
egységeinek feltöltése a népesség nyilvántartásból lekért személyek adatai alapján,
beosztó határozattal. A korábbiakban parancsnoksággal együtt hat egység került
megalakításra. A parancsnokság, amely 20 főből áll és a hivatalból kijelölt
dolgozókból tevődik össze veszélyhelyzet esetén az irányításért felelős, vezetője a
Polgármester.
Infokommunikációs Egységünk létszáma 15 fő tagjai zömmel
Művelődési Központ dolgozóiból áll, az Edelényben élők riasztása, tájékoztatása és az
együttműködő szervek közötti kommunikáció biztosítása a feladata. Lakosságvédelmi
Egység létszáma 35 fő, tagjai a Szociális Szolgáltató Központ dolgozói közül lettek
kijelölve, feladata a veszélyeztetett területről az ott élők kitelepítése és az ezzel
összefüggő feladatok megszervezése, végrehajtása. Az Egészségügyi Egység
működik közre a sérült személyek felkutatásában, elsősegélynyújtásban és ezen
személyek gyűjtőhelyre, kórházba való szállításában, tagjai a Szociális Szolgáltató
Központ Védőnői Szolgálatának dolgozói. Logisztikai egységünk felel a polgári
védelmi
szervezetek
működéséhez
szükséges
anyagi-technikai
feltételek
biztosításáért, illetve a szállítási feladatok végrehajtásáért. A felsorolt egységek
2014.-2015.évben teljesen feltöltötté váltak, kivételt képez ez alól a Műszaki
Egységünk, melynek feltöltése nagy létszáma miatt (195 fő) jelenleg is tart. Még 30
fő hiányzik az egység teljes feltöltéséhez, ami folyamatosan csökken. Az elmúlt
évben 93 fő részére került kiküldésre felhívás adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítésére, melyre a megkeresettek legnagyobb része reagált, de sajnos nem
minden esetben. Beosztó határozat kiküldése 63 fő részére sikeresen megtörtént,
ezek az emberek műszaki egység létszámát gyarapítják. Több alkalommal tartottak
helyszíni ellenőrzést a múlt év folyamán a Katasztrófavédelem munkatársai az
esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetek megelőzése miatt, nagyobb hiányosságot nem
állapítottak meg, néhány esetben írták elő karbantartási munkálatok elvégzését a
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csapadékvíz elvezetésében, illetve száraz fák kivágását rendelték el. Az említett
esetekben Önkormányzatunk részéről az intézkedés megtörtént.
Edelény település az alábbi hatályos tervekkel rendelkezik:
- Települési Veszély Elhárítási Terv
- Polgári Védelmi Szervezetének Megalakítási Terve
- Polgári Védelmi Szervezetének Mozgósítási Terve
- Települési Mentőcsoport Megalakítási Terve
INFORMATIKAI FELADATOK
Az informatikai feladatok körébe tartozik az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
számítástechnikai rendszereinek szabályszerű és biztonságos működésének
biztosítása, az informatikai eszközök üzemeltetése és fejlesztése.
A Közös Hivatalban 1 fő látja el az informatikai feladatok teljes körét.
Az informatikus folyamatosan segítséget nyújt a Hivatal szervezeti egységeinél a
különböző jogszabályok által bevezetésre került központi és helyi rendszerek
használatában, frissítésében és az esetlegesen felmerült hibák elhárításában.
Főbb feladatok:
- a számítástechnikai eszközök folyamatos működésének biztosítása,
meghibásodás esetén a sürgős hibaelhárításról való gondoskodás.
- biztosítani a Hivatalban működő szoftverek jogtisztaságát és naprakészségét.
- az informatikai hálózat karbantartása és fejlesztése.
- a Hivatal információs csatornáinak (internet, e-mail, telefon) a működtetése.
- végrehajtja a napi és időszaki adatmentési és archiválási feladatokat,
meghibásodás esetén elvégzi a helyreállítást.
- a számítógépes rendszer adattárolóin található adatok informatikai
védelmének (tűzfal, vírusvédelem) biztosítása.
- adatvédelmi feladatok ellátásában való közreműködés.
- a képviselő testületi üléseken a szavazatszámláló rendszer üzemeltetése.
- a választással kapcsolatos informatikai feladatok ellátása.
- a város honlapjának a szerkesztése és működtetése.
- a kártyás beléptető rendszer üzemeltetése.
2015-ben elvégzett fontosabb feladatok:
- Az elavult számítógép park felújítása során 8 db felújított és 2 db új
számítógépet illetve 3 db új lézernyomtatót szereztünk be. A munkaállomások
Windows 7 operációs rendszerrel lettek telepítve.
- Új, kártyás beléptető rendszer került bevezetésre.
- A 2013. évi L. törvény előírásának megfelelően elkészítettük – egy külső
céggel – az elektronikus információs rendszereink biztonsági osztályba való
sorolását, a jelenlegi biztonsági szint meghatározását és az elvárt 2-es
biztonsági szint eléréséhez szükséges adminisztratív és fizikai védelmi
intézkedéseket. A szerződés keretén belül kialakításra került a Hivatal
informatikai biztonsági szabályozórendszere.
- Több szerződésmódosítással és új megoldások keresésével sikerült az
informatikához kapcsolódó költségeket csökkenteni. Új szolgáltatóval
kötöttünk szerződést a web tárhely biztosítására, ezáltal éves szinten közel
500 eFt-ot sikerült megtakarítani. Új városi honlapot fejlesztettünk ki,
amelynek karbantartását 2016. január 1.-től saját erőforrásból oldjuk meg, így
felmondásra került a korábban megkötött karbantartási szerződés, ezáltal ez
évben újabb 700 eFt-ot fogunk megtakarítani.
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EGYÉB FELADATOK
A korábbiakban már leírtak szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal három
településre kiterjedően végzi a hivatali feladatokat: Edelény, Abod és Szakács
települések.
Alapvetően a Közös Hivatal felállításával a munka is megsokszorozódott.
A már felsorolt feladatok mellett a Jegyzői Titkárság feladata az intézmények alapító
okiratának jogszabályi előírásoknak megfelelő módosítása. Végezi az intézményi
dokumentumok (SZMSZ, házirend, pedagógiai programok) előzetes szakmai
véleményezését és előkészítését fenntartói jóváhagyásra, illetve elfogadásra.
A Titkárság dolgozói folyamatosan közreműködnek a polgármesterhez érkező
ügyfelek fogadásában, tájékoztatásában, ügyeik intézésében. Közreműködnek
továbbá a polgármester valamint az alpolgármesterek fogadónapjainak
szervezésében. Részt vesznek a lakossági fórumok, egyeztetések, beszámolók,
megbeszélések szervezésében, koordinálásában.
Közreműködnek az önkormányzat által rendezett tömegsport rendezvények
szervezésében valamint az ifjúsági és sport témájú pályázatok figyelemmel
kísérésében. Intézik a munkavédelemmel és vagyonvédelemmel kapcsolatos
önkormányzati feladatokat. Szervezik továbbá hivatalunkba érkező egyetemi,
főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatát.
A Titkársági szervezethez tartozó munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak
látják el a hivatali levelek helyi kézbesítését (1 fő munkaszerződéssel, és 2 fő
közfoglalkoztatott), továbbá a Hivatal takarítási feladatit, és a gépkocsivezetést.
JEGYZŐ TITKÁRSÁGON BELÜL MŰKÖDŐ VÁROSFEJLESZTÉSI CSOPORT MUNKÁJA
I. Városfejlesztési munkák:
A város életében az Európai Uniós forrásból 2007-2013-as programozási időszakban
megvalósuló pályázatok nagy jelentőséggel bírtak. Ezek nagy része lezajlott 2014ben, de 2015-re is áthúzódott néhány projekt megvalósítása és zárása.
A kivitelezési munkák során elláttuk a beruházás lebonyolítói feladatokat, a
kivitelezési munkák lezárását követően a használatbavételi eljárások lefolytatását is
kollégáink intézték, illetve a Támogatási Szerződés-módosítás és műszaki
tartalomváltozásokhoz kapcsolódó műszaki vonatkozású feladatokat is. A projektek
pénzügyi elszámolása is a hivatal dolgozóira hárult, illetve folyamatos, napi szintű
kapcsolattartás zajlott a Közreműködő Szervezettel és a projektek lebonyolításában
érintett külső szakértőkkel (műszaki ellenőrök, közbeszerzési szakértők, tervezők,
könyvvizsgálók).
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EURÓPAI UNIÓS FORRÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ
BERUHÁZÁSOK
Szennyvíz beruházás megvalósítása
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti
fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és - tisztítási, a hulladékgazdálkodási
és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014 (XII.19.)
Kormányrendelet felhatalmazása alapján az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft, mint konzorciumi partner kezébe került át az önkormányzat által
elnyert
KEOP-7.1.0/11-2013-0031
azonosító
számú
„Edelény
város
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” című projekt
megvalósítási szakasza. Kollégáinknak kapcsolattartási, nyilatkozatkészítési feladatai
voltak ehhez kapcsolódóan.
Energetikai fejlesztések
Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a megújuló energiaforrások használata.
Ennek keretében két pályázat is benyújtásra került 2014-ben, amelyek megvalósítása
áthúzódott 2015-re:
A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0189 kódszámú „Napelemes rendszer telepítése
Edelény településen” című projekt keretében a Borsodi Általános Iskola épületénél a
tornaterem tetőszerkezetére napelemek kerültek felszerelésre. A napkollektorok
nagysága az épület energiafogyasztásához mérten került meghatározásra. A projekt
teljes költségvetése meghaladta a bruttó 22 millió Ft-ot. A projekt műszaki átadására
2015. augusztus 07-én, a záró kifizetési kérelem benyújtására 2015.október 13-án
került sor.

fejlesztés,
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Időskorúak Szociális Otthonában”

A

KEOP-4.10.0/F/14-2014-0140

kódszámú

„Épületenergetikai

című projekt keretében a Finkén működő Szociális Szolgáltató Központ energetikai
fejlesztését valósítottuk meg, ugyanis az épület korszerűtlen, elavult, rossz
energetikai mutatókkal rendelkezett, üzemeltetése magas költségekkel járt. A projekt
becsült költségvetése bruttó 132 millió Ft. A projekt műszaki átadására 2015.
augusztus 31-én, a záró kifizetési kérelem benyújtására 2015.november 04-én került
sor, majd a helyszíni ellenőrzés is sikeresen zárult.
Szervezetfejlesztés
A
Miniszterelnökség
az
Önkormányzatunk
által
benyújtott
„Területi
együttműködést segítő programok az Edelényi járásban” című ÁROP–
1.A.3.–2014-2014–0025
pályázatot
33,9
millió
Forint
összköltséggel
támogatásban részesítette 2015-ben. A Támogatási Szerződés aláírását követően a
következő projektelemeket valósítottuk meg kollégáink bevonásával:
a
járáson
belül
felmerült,
és
a
települések
- elkészült
együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó
Esélyteremtő - programterv;
kerültek
az
esélyegyenlőségi
programok
- kialakításra
végrehajtásához
szükséges
szolgáltatási
és
intézményi
együttműködések a járásban
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járási szintű felzárkózási kerekasztal került megrendezésre 7
alkalommal
- megvalósult a területi együttműködés eredményeként létrejött
felzárkózási, egyenlő esélyek biztosítását célzó “Esélyteremtő programtervek” disszeminációja 8 településen;
- kiadvány készült a projekt eredményeit összefoglalva.
A projekt zárására 2015.október 31-én kerül sor.
-

EGYÉB FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK
Városi Sporttelep bővítése
2014-ben újabb pályázatot nyújtott be önkormányzatunk, amely során nagyméretű
68x105 (72x111 m) élőfüves labdarúgó pálya kerül kialakításra kapcsolódó
elemekkel. Ezen pályázatunk is sikeres volt, az elkészült pálya átadására 2015
augusztusában került sor.
A korábbi években elkészült pályákkal kapcsolatban félévente ellenőrzi a Magyar
Labdarúgó Szövetség, hogy az üzemeltetés feltételei megfelelnek-e a
szabványoknak.
Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása Finkén
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a
továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 5. pont szerint pályázat nyílt

Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására.
A fejlesztés tárgya a Finkei városrészben (Edelény, Árpád út 41.) található, korábban
általános iskola épülete volt, amelyben 2 csoportszobás, 52 férőhelyes óvodai
feladat-ellátási hely kialakítása valósult meg kapcsolódó eszközbeszerzéssel. A
kivitelezést követően a projekt műszaki átadására 2016. december 21-én került sor.
Az edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a
továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 4. ab) pont szerint pályázati
lehetőség nyílt Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását

szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására.
A Finkei városrészen található Idősek Otthonának főépületében és az ingatlanon
található Apartman-házban élik mindennapjaikat az ellátottak. A határozatlan
időtartamú működési engedély teljesítéséhez 9 férőhelyes bővítést javasolt
megvalósítanunk, hogy ne járjon a gondozotti létszám csökkentésével. A
rendelkezésre álló forrás mértékét is figyelembe véve az Apartman-ház bővítésével
kívántuk elérni az eredményt.
A fejlesztés keretében kialakításra kerül 3 szoba, kapcsolódó vizesblokkal, illetve az
előírásoknak megfelelő tároló, dolgozói öltöző. Mindez a tervek szerint egy 100 m2es bővítéssel oldjuk meg. 2015-ben megvalósult közbeszerzést követően
megkezdődtek a kivitelezési munkák, a várható befejezés nyarán történik meg.
Élhetőbb
Edelényért
prevenciós
bűnmegelőzési
intézkedések
megvalósítása
A Belügyminisztérium nyílt pályázatot hirdetett „Bűnmegelőzési projektek
megvalósítására” tárgyban, amelyhez kapcsolódóan az előkészítési munka és a
pályázat benyújtása 2015-ben történt meg. A projekt bruttó 11 millió Ft
támogatásban részesült.
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Tervezett elemek:
• időskorúak áldozattá válását megelőző programok szervezése és lebonyolítása;
• településszépítő, a természeti és épített környezet értékeit megőrző programok
megvalósítása a környezetet veszélyeztető jogsértések megelőzésére és
visszaszorítására;
• Kültéri kondicionáló park kialakítása a fiatalok hasznos szabadidő eltöltése
érdekében
• iskolai prevenciós programok működtetése
• bűnmegelőzési táborok szervezése és lebonyolítása 3 alkalommal
• gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos oktatási segédlet, munkafüzet,
oktatási anyag készítése.
• Alapfokú búvároktatáson való részvétel biztosítása hátrányos helyzetű
gyermekeknek
• Komplex sportnap szervezése a város összes alap és középfokú iskolájának
tanulói részére
A projekt megvalósítása 2016-ban történik.
Uszodaépítés előrehaladása
Képviselő testület 95/2014.(VII.22.) határozatával döntött a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra - Fejlesztési Program Keretén belül a Nemzeti Sportközpont által
megvalósítandó 25m x 15m-es uszoda, tanmedence és kiszolgáló
létesítmény építésének támogatásáról és a szükséges önerő biztosításáról.
Az uszoda megépítése érdekében a tervezési munka 2014 évben megkezdődött,
melyet követően, új koncepció megjelenítése érdekében 2015 év tavaszán
ismételten, új tervezők bevonásával átdolgozásra került. A tervezéshez elkészítésre
került az érintett terület digitális térképe, a nyomvonalakra vonatkozó geodéziai
bemérés és a talajmechanikai szakvélemény. Az építési engedély kiadásra került
2015.07.31-én. Ezt követően megindult az épület kivitelezőjének kiválasztása
közbeszerzési eljárás keretében. A közbeszerzési eljárás a mai napig még nem
záródott le. A közműcsatlakozások kiépítése, biztosítása önkormányzati feladat. Az
elektromos csatlakozási pont kiépítésre került, jelenleg az ívó víz kiépítésének
előkészítése van folyamatban.
Ezen beruházások mellett továbbra is forráskeresés zajlik a sportlétesítményeket
használók igényeinek kielégítése érdekében egy komplex, multi funkciós épület
kialakítására. Ebben öltözési lehetőséget biztosítanánk a városi sportegyesületek
tagjainak, illetve a tömegsport résztvevőinek, továbbá raktárak, szertárak, büfék és
egyéb kiszolgáló helyiségek kialakítására is sor kerülhetne.
FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN LÉVŐ MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK
A korábbi években elnyert és megvalósított projektek esetén a fenntartási időszak
zajlik, amely évenkénti jelentési kötelezettséget jelent Önkormányzatunk számára,
illetve az állagmegóvás, az üzemeltetés során felmerült problémák megoldása hárul
ránk a vállalt indikátorok betartatása mellett.
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Fenntartási kötelezettséggel érintett projektek listája:
1. ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023 azonosító számú „Az edelényi Tájház
bővítése a Borsodi Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince
látogatóközpont kialakításával” című projekt.
2. ÉMOP-3.1.2/D_2-2010-0003 azonosító számú „Edelény belvárosi
gyűjtőútjának korszerűsítése, szélesítése, felújítása az esélyegyenlőség
jegyében című projekt.
3. ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017 azonosító számú „Az edelényi Nefelejcs
Óvoda fejlesztése” című projekt.
4. ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0012 azonosító számú „Az edelényi Izsó Miklós
Gimnázium és Szakképző Iskola korszerűsítése és bővítése” elnevezésű
projekt.
5. KEOP-6.2.0/A/09-2010-0115
azonosító
számú
„Kerékpározás
népszerűsítése az edelényi Városi Oktatási Központban” című projekt.
6. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0004 azonosító számú az „Intelligens Iskolák
kialakítása Edelény város fenntartásában, IKT fejlesztés a kompetenciaalapú
oktatás elterjesztését és a területi különbségek mérséklését elősegítő
egységes közoktatási informatikai alapinfrastruktúra javítása révén” című
projekt.
7. ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0003 azonosító számú „Az edelényi Mátyás Óvoda
fejlesztése” című projekt.
8. ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 azonosító számú „Edelény belvárosának
értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése” című projekt.
9. ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051 azonosító számú „Edelényi egészségügyi
intézmény komplex fejlesztése” című projekt.
10. ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007
azonosító
számú
„Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálat építési rekonstrukciója” című projekt.
EGYÉB, ÖNERŐBŐL MEGVALÓSÍTOTT BERUHÁZÁSOK
Európai Uniós és egyéb forrás felhasználása mellett önerőből is több fejlesztést
megvalósítottunk az elmúlt évben a lakosság kéréseinek figyelembe vételével,
amelyek előkészítése és megvalósítása jelentős terhet rótt kollégáinkra:
- A Császtai út külterületi szakasza megújításra került két ütemben. Első
ütemben saját erő felhasználásával 1 km hosszú útszakasz került
felújításra 2015. június 18-án. Második ütemben az Edelényi
Térségfejlesztő Műhely által benyújtott
pályázati forrás
felhasználásából valósult meg 1,5 km hosszú útszakasz meleg
aszfalttal történő felújítása 2015 év májusában.
- Az Edelény Bólyai János út 144 m-es és Semmelweis út 198 m-es
szakaszainak felújítása 3,5 m szélességű meleg aszfalt burkolat
ellátásával 2015. szeptember 24-én valósult meg.
- A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti
Iskola, valamint a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola
előtti kerítésszakaszok 143 méter hosszban elbontásra és átépítésre
kerültek a városkép szebbé tételének érdekében.
- Az Edelény Finkei út 96 – 98 szám előtt található autó-buszmegállóban,
esőbeálló építése valósult meg 2015. december 16-án.
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2015-BEN ELŐKÉSZÍTETT NEM TÁMOGATOTT BERUHÁZÁSOK
Konyhafejlesztési pályázat
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a
továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerint pályázati
lehetőség nyílt a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására.
Pályázatunk tervezett célja az Edelény, Borsodi út 36.sz. alatti 1193/4 hrsz-ú
ingatlanon lévő konyha gyermekétkeztetés feltételeit javító felújításának, bővítésének
megvalósítása.
A konyha a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola épületéhez egy étkezőn
keresztül kapcsolódik, de külön épületszárnyban található.
Összterülete 450,65 nm, ez magába foglalja a főző konyhát, a kiszolgáló helyiségeit
és a konyhától külön állóan elhelyezkedő, de ahhoz funkcionálisan szervesen
kapcsolódó raktárépületet is. A felújítást, bővítést követően a konyha alapterülete
493,94 m2 lett volna.
A tervezett beruházás becsült költségvetése bruttó 44 millió Ft, jogerős építési
engedéllyel rendelkezik.
Edelény Város Önkormányzatának feladatellátását szolgáló fejlesztések
megvalósítása
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a
továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 4. pont szerint pályázati
lehetőség nyílt az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
2015 májusában egy komplex pályázatot nyújtottunk be több projektelem tervezett
megvalósításával:
- A Mátyás Óvoda és Bölcsőd e Mátyás király út 7/a. címen található
„B” épületének külső felújítása, hőszigetelése
- A korábban mart aszfaltot kapott, vagy rossz állapotban lévő,
önkormányzati tulajdonban lévő Semmelweis, Bólyai, Déryné, Miklós
Gyula és Herman Ottó utak felújítása.
- A Városi sporttelepen egy gumiburkolatú multifunkciós pálya
kialakítása
A pályázat forráshiány miatt nem került támogatásra.
II. Városüzemeltetési feladatok
Fentieken túl a Jegyzői Titkárság műszaki vonatkozású feladatait képezi az
önkormányzati intézményekkel kapcsolatos üzemeltetési és eseti karbantartási
feladatok megoldása.
• Települési hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati
feladatok ellátásában való közreműködés (kapcsolattartás és egyeztetés a
szolgáltatóval, az illegális hulladéklerakás megelőzésével kapcsolatos teendők)
• Polgármesteri hatáskörbe utalt feladatellátás körében a házszám igénylések
kezelése, házszám megállapításra vonatkozó határozatok kiadása.
• Az Abodi Községi Önkormányzatot érintő műszaki feladatok ellátása
(Községháza részleges felújításának beruházói részről történő feladatok
ellátása az adósság konszolidációban részt nem vett önkormányzatok részére
biztosított fejlesztési támogatás felhasználásával.
• A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola fejlesztésével kapcsolatban a
tulajdonos képviseletében szükséges hozzájáruló nyilatkozatok kiadása,
kapcsolattartás az intézménnyel a megvalósítás során)
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• Önkormányzati vagyonra vonatkozó biztosítás megkötésében műszaki
vonatkozású közreműködés
• Edelény Város Településrendezési tervének módosításában a megrendelői
feladatok
ellátása
(tervezői
oldallal
kapcsolattartás,
instrukciók,
engedélyezéssel kapcsolatban az államigazgatási szervekkel történő előzetes
véleményezés és véglegesítés, vonatkozó képviselő-testületi előterjesztések
készítése)
• Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal részére megküldött közüzemi
számlák ellenőrzése, igazolása
• Önkormányzati tulajdonú épületekben felmerülő hibaelhárítási-karbantartási
igények fogadása, intézkedés a javításokra
• Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás által pályázati
forrású fejlesztésekkel kapcsolatban a tag önkormányzatra háruló hozzájáruló
nyilatkozatok kiadása, szükséges képviselő-testületi előterjesztések készítése.
• Önkormányzati tulajdonú telkek megvásárlásával kapcsolatos műszaki és
ingatlan-nyilvántartási feladatok ellátása
• Ügyfélszolgálat keretében a lakossági megkeresések kezelése, egyeztetések
• Önkormányzati tulajdonú ingatlanok elbontásával kapcsolatos megrendelői
feladatok ellátása (bontás terveztetés, kiviteli szerződések előkészítése,
földhivatali nyilvántartási rendezés)
Ennek keretében a havi közüzemi fogyasztások mérőóra szerinti elszámolása
érdekében leolvassuk a fogyasztásmérőket, a szolgáltatók felé ezeket időben
közöljük. Közreműködünk az önkormányzati alapellátási feladatok teljesítése
érdekében a képviselő testületi előterjesztések, rendelet alkotások előkészítésében, a
bevont szolgáltatókkal történő szerződések megkötésében és azok szükségessé váló
módosításában.
III. Településfejlesztési és rendezési dokumentumok aktualizálása
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése
2014.január 28-án a Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi
Főosztálya tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a Regionális Operatív Programok
keretében szakmai támogatást biztosít a járásszékhely városok, így Edelénynek is
Településfejlesztési Koncepciójuk és Integrált Településfejlesztési stratégiánk (ITS)
elkészítéséhez, felülvizsgálatához. A felülvizsgálatot a jelenlegi időszak tapasztalatai,
a kohéziós politika új szabályai és az új kihívások indokolják. A stratégia kidolgozása,
mely a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján történik, jó alapot nyújthat a
2014-2020 közötti időszakban a városunkban megvalósuló fejlesztésekhez.
Képviselő
testületünk
164/2014.(XII.17.)
határozatával
döntött
a
Belügyminisztériummal
kötendő
együttműködési
megállapodás
aláírásáról, majd 2015 elején megkezdődött a közös munka a feladattal megbízott
Artvital Kft. szakértőivel.
A 2015-ös évet átfogó időszakban hosszas előkészítő munka eredményeképpen
elkészült a Képviselő-testület által is több alkalommal tárgyalt Edelény Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiája (ITS), amely összhangban áll A településfejlesztési

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelettel.
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A Képviselő-testület jóváhagyta az előzetes dokumentumot, amely ezt követően
elküldésre került a Belügyminisztériumnak. Ezt követően megtörtént a BM
minőségbiztosítása, majd a szakmai értékelést követte a Településfejlesztési
dokumentumok átdolgozása az észrevételek alapján. A végleges dokumentum
elfogadására 2015. szeptember 26-án került sor.

III. Beszámoló a Pénzügyi Osztály munkájáról
A Pénzügyi Osztály feladata alapvetően az Önkormányzat, az önkormányzati hivatal
tekintetében a költségvetési tervezés, az előirányzatok módosításának,
átcsoportosításának
és
felhasználásának
végrehajtása,
a
finanszírozási,
adatszolgáltatási, beszámolási, pénzügyi, számviteli rend betartása, pénzkezelés,
pénzellátás, könyvvezetés, zárszámadási feladatok teljesítése.
Az Önkormányzat és az Önkormányzati hivatal működtetésének biztosítása, a
használatában lévő vagyon védelme, nyilvántartása, megőrzése.
Ellátja továbbá az adóztatással kapcsolatos feladatokat is (iparűzési, gépjárműadó,
magánszemélyek kommunális adója, adók módjára behajtandó köztartozások.)
Előzőek alapján megállapítható, hogy az osztály által ellátott feladatok sokrétűek,
összetettek és számtalan ponton kapcsolódnak a többi osztály által ellátott
feladatokhoz, hiszen egy szerződéskötés pénzügyi ellenjegyzéssel, a fedezet
meglétének igazolásával kezdődik, míg egy szociális ellátás a megállapítást követően
pénzügyi teljesítéssel, elszámolással zárul.
Fentiekben felsoroltak alapján alapvetően 5 főbb csoportba sorolhatóak a Pénzügyi
Osztály által ellátott feladatok:
- Költségvetési feladatok, állami finanszírozások igénylése, elszámolása,
- Könyvvezetési, pénzkezelési, finanszírozási, intézmény-finanszírozási,
- Beszámolási, zárszámadási,
- Vagyongazdálkodási, adatszolgáltatási,
- Adóztatási feladatok ellátása.
2015. évben a Tisztelt Képviselő-testület részletes tájékoztatást kapott arról, hogy
előző években milyen jellegű többletfeladatokkal, nehézségekkel kellett megbirkóznia
osztályunknak, most erről részletesen nem szólnánk, csak felsorolás jelleggel
ismertetnénk.
- Intézményi átszervezések, intézmények illetve feladatok, vagyon átadások
(KLIK, GYEMSZI, Járási Hivatal, Görögkatolikus Exarchátus, ÉRV Zrt.)
- Új finanszírozási és elszámolási rendszer
- Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának szétválása
- Két további önkormányzat (Abod, Szakácsi) valamint 5 nemzetiségi
önkormányzat, egy jogi személyiségű intézményfenntartói társulás komplex
gazdálkodási adóztatási feladatainak ellátása.
- Létszámcsökkentés és minden eddiginél nagyobb mértékű fluktuáció
- Alapjaiban megváltozott új államháztartási számvitelre történő átállás
(„négyszeres” könyvvezetés) megfelelően működő programok nélkül.
- Folyamatosan (év közben is) változó jogszabályi környezet
- Jelentős összegű pályázati forrásokkal megvalósuló beruházások, felújítások.
- Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó kifizetések, pénzügyi elszámolások
teljesítése (Edelény Város Önkormányzata, Szakácsi, Abod községek, Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat által szervezettek)
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Jelenleg elmondható, hogy a megvásárolt „ EPER Szakértői Integrált Pénzügyi
Számviteli Rendszer” program jelentős fejlesztésen ment keresztül, egyre
tökéletesebben működik, nagyban segítve ezáltal a munkánkat.
A központi adatszolgáltatás, beszámoltatás a KGR-en keresztül valósul meg. Ennek
folyamatos fejlesztése a mai napig zajlik. A program használata nehézkes, nem felel
meg a kor igényeinek. Számtalan esetben előfordult, hogy a felvitt adatok „eltűntek”
azok ismételt felvitele vált szükségessé. Nem alkalmas a részösszesítésre, gyakran
előfordul, hogy nem lehet benne dolgozni. Valószínűleg az óriási leterheltség miatt.
Nehézségeket okoz, hogy gyakorlatilag valamennyi pénzügyi, számviteli,
költségvetési szakember - elsősorban nyugdíjazás - miatt lecserélődött szinte egy-két
év alatt. Megfelelő képzettségű, végzettségű és gyakorlattal rendelkező
szakemberből pedig óriási a hiány. Álláshirdetéseink nem jártak eredménnyel, ezért
próbálunk az utánpótlás kineveléséről folyamatosan gondoskodni. Tanulmányi
szabadságok biztosításával, tandíjak részbeni átvállalásával ösztönöztük dolgozóinkat
a továbbtanulásra. Örömmel jelenthetjük, hogy 2014. évben és 2015. évben is 2-2 fő
szerezte meg a mérlegképes könyvelői végzettséget. Regisztrációjukhoz azonban
három éves szakmai gyakorlat szükséges, így várhatóan két-három év múlva
mondható el, hogy személyi gondjaink megoldódnak, ettől az időponttól lesz
biztosítható a zökkenőmentes munkavégzés is.
Jelenleg az osztályvezetőn kívül csak egy fő rendelkezik mérlegképes regisztrációval,
ami azért is jelent nagy problémát, mert hónapról hónapra tizennégy szervezet
beszámolási feladataiért kell felelősséget vállalni, mely emberfeletti erőfeszítést
igényel.
Az államháztartási számvitel folyamatos változtatásán kívül 2015. évben bevezetésre
került az új KIRA illetmény-számfejtő rendszer. Sajnálatos módon az átállásra
november hóban került sor, mely óriási problémákat okozott, és okoz a mai napig
hiszen a számtalan hiányossága és hibája a gyakorlati alkalmazás során jött elő.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a kiszámíthatatlan, állandóan változó
jogszabályi háttér és a nagy mértékű fluktuáció ellenére gazdálkodási, jelentési,
beszámolási,
elszámolási
kötelezettségeinknek
sikerült
eleget
tenni.
Önkormányzatok, (Edelény, Abod, Szakácsi) önkormányzati hivatal, nemzetiségi
önkormányzatok, valamint az intézmények működtetéséhez szükséges finanszírozás
időben biztosítva volt. Működőképességünket megőriztük.
Költségvetési feladatok, állami támogatások igénylése, elszámolása:
Az éves költségvetési törvény, az Áht, az Ávr, a gazdasági program, valamint a
Képviselő-testület határozatainak figyelembevételével elkészítettük az előzetes
2015.évi költségvetési rendelettervezetet. Számba vettük az igényelhető állami
támogatásokat, saját bevételeinket, adóbevételeinket, szerződésből adódó
kötelezettségeinket,
folyamatban
lévő
beruházásokból
adódó
fizetési
kötelezettségeinket, az azokhoz várható támogatásokat. Szervezeti egységek
tervezési
feladatainak
koordinálásával,
a
részükre
meghatározott
szempontrendszerek kialakításával, a tervezéséhez szükséges táblázatok
biztosításával összeállításra került az önkormányzat, önkormányzati hivatal valamint
az intézmények költségvetései alapján a költségvetési rendelettervezet.
Intézményekkel történő egyeztetést követően beterjesztésre került a bizottságok,
majd pedig a Képviselő testület elé. Tervezés során figyelemmel kell lenni a
működési és felhalmozási egyensúly megteremtésére, az Áhsz-ben meghatározott
követelményekre, rovatrendre, kormányzati funkciókra.
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Figyelemmel kellett lenni továbbá a megszűnő illetve átszervezésre kerülő
feladatokra, a többletfeladat ellátásából eredő plusz igényekre.
Rendelettervezet összeállítása során gondoskodtunk az Áhsz és Ávr-ben
meghatározott táblázatok összeállításáról, becsatolásairól is. Meg kellett határozni a
költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, az évközi pótigények illetve
elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék összegét. A Stabilitási
törvényben meghatározottak szerint fel kell mérni az adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló és várható kötelezettségeket, valamint
a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározott saját bevételek összegét.
A Képviselő-testület által elfogadott rendeletben a költségvetési szervek számára
kötelezően betartandó előirányzatokról, valamint a költségvetés végrehajtására
vonatkozó szabályokról tájékoztattuk a költségvetési szerveket.
Jóváhagyás után a – rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését követő 30
napon belül – a mindenkori útmutatóknak megfelelően a KGR rendszerben történő
feltöltéssel (rovatrend és kormányzati funkciók szerinti megbontásban) a tárgyévre
kiadott űrlapokon eleget tett elemi költségvetés készítési kötelezettségének
valamennyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és társulás esetében. Az
intézmények által feltöltöttek ellenőrzéséről gondoskodott.
Az önkormányzat által a költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként
jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosításokat, módosításokat a jogszabályban
illetve rendeletben meghatározott időközönként elkészíti. Kezdeményezi a Képviselőtestület felé a költségvetési rendeletmódosítását. Az előirányzat változásokról
nyilvántartást vezet, intézményekkel egyeztet, az ezzel kapcsolatos elfogadott
változásokról írásban értesíti.
Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő kormányzati hozzájárulást kezdeményezi,
adatszolgáltatási kötelezettségének a tárgyév március 16-ig eleget tesz.
Önkormányzat, önkormányzati hivatal illetve költségvetési szervek által ellátott
feladatokhoz igényelhető állami támogatások, kiegészítő támogatások igényléséről
határidőben gondoskodott. Feladat mutatók változása esetén intézkedett a
többlettámogatási
igény
benyújtásáról,
illetve
lemondásokról,
szorosan
együttműködve az intézményekkel. Költségvetési beszámolóval egyidőben elszámolt
az előző évi támogatásokkal. Tárgyévet megelőző év felülvizsgálata során a Magyar
Államkincstár által kért adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tett.
Könyvvezetési, pénzkezelési, finanszírozási feladatok
A számviteli nyilvántartások vezetése során figyelemmel kell lennünk a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvényben, és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.
(I.11.) Kormányrendeletében meghatározott alapelvekre és előírásokra.
Valamennyi gazdasági eseményről, mely az eszközök, illetve források állományát
megváltoztatja bizonylatot állítunk ki. A szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján
kerülnek könyveinkben a gazdasági események rögzítésre. A gazdasági események
zöme mind a költségvetési, mind pedig a pénzügyi számvitel szerinti
könyvvezetésünkben megjelenik.
„Előzetes” kötelezettségvállalásként a megkötött szerződéseket nyilvántartásba
vettük.
A beérkezett számlák teljesítésigazolását, alaki, tartalmi felülvizsgálatát követően
”végleges” kötelezettségvállalásként folyamatosan felvezetésre kerülnek az EPER
számítógépes program alkalmazásával. Lehetőségünkhöz mérten igyekeztünk azok
határidőben történő kiegyenlítéséről gondoskodni. Közvetített szolgáltatások
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esetében (Járási Hivatal, KLIK rezsi kiadások) a megfelelő felhasználási arányok
figyelembevételével megvalósult a továbbszámlázás.
Gondoskodunk az intézmények finanszírozásáról, szabad pénzeszközök betétként
történő lekötéséről, alszámlák nyitásáról. A számlák nyitásával, kezelésével
kapcsolatos részletes szabályokat, a pénzeszközök feletti rendelkezési
jogosultságokat a pénzkezelési szabályzatban rögzítjük. Osztályunk 11 pénztár
vezetéséről gondoskodott 2015. évben. Kifizetések, utalások csak érvényesített,
utalványozott bizonylatok esetében történnek. Ezen feladatok ellátására történő
felhatalmazás a „Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés,
érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről” szóló szabályzatban történik. A
szabályzat folyamatos karbantartásáról gondoskodtunk.
A Magyar Államkincstár Központosított Illetményszámfejtő Rendszerén keresztül
gondoskodik a nem rendszeres kifizetések számfejtéséről, kiutalásáról: a
polgármesteri hivatal köztisztviselői részére meghatározott cafetéria (Erzsébet
utalvány, SZÉP kártya, iskolakezdési utalvány, egészségpénztári és nyugdíjpénztári
juttatások) megrendeléséről, lejelentéséről, ezekről nyilvántartás vezetéséről.
Jubileumi jutalom számfejtéséről, egészségügyi hozzájárulások (szemüvegtérítés)
kifizetéséről, lejelentéséről.
A munkába járást szolgáló bérlettel, teljes áru menetjeggyel, vagy gépkocsival
történő költségelszámolással való meghatározott díj kifizetéséről havonta
gondoskodik, arról jelentést tesz.
Az engedélyezett illetményelőlegeket kifizeti, lejelenti, nyilvántartásba veszi és a
nyilvántartást folyamatosan vezeti.
A főkönyvi könyvelés részére negyedévente hátralékos kimutatást készít.
Számfejti és utalja a képviselők kieső idejére járó illetményeket, megbízási díjakat
Havi rendszerességgel lezárja a hónapban lejelentett tételeket.
Figyelemmel kíséri a Magyar Államkincstár e-adat rendszerét, melyről havonta a
köztisztviselők és közfoglalkoztatottak bérjegyzékeit letölti, nyomtatja és kiutalja,
illetve kifizeti azokat.
Gondoskodik
több
száz
jövedelem
és
járulék
igazolás
kiosztásáról,
nyilatkoztatásokról.
Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó visszaigényléseket (közfoglalkoztatottak
munkabére, elszámolható dologi, beruházási költségek) minden hónap 15-ig elkészíti,
azt továbbítja a Munkaügyi Központ felé.
A pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint kifizeti a beszerzésekre adott
előlegeket, s határidőben elvégzi azok elszámoltatását, nyilvántartást vezet róla.
Gondoskodik a temetési segélyek kifizetéséről.
Gyógyszertárak részére kiadott előlegekkel történő elszámolást elvégzi, továbbá
újabb előleg kiadásáról gondoskodik.
Elkészíti a polgármesteri hivatal és az önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsik
elszámolásait.
Kiállítja a munkáltatói- és jövedelemigazolásokat. Bírósági megkeresésekre
tájékoztatást nyújt a köztisztviselők és a közfoglalkoztatottak jövedelméről.
Nyilvántartást vezet a munkabér- és szerszámtartozásokról, negyedévente hátralékos
kimutatást készít.
Érvényesíti és kontírozza a gazdasági eseményeket, az EPER rendszer alkalmazásával
rögzíti azokat
Pénztárjelentést vezet
Értékcikkekről (értékpapír) nyilvántartását vezet.
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Gondoskodik a cafetéria rendszer keretében nyújtott juttatások beszerzéséről, név
szerinti kiosztásáról, átvételéről.
A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását vezeti: (pénztárjelentés, kiadási,
bevételi pénztárbizonylat, menetlevél).
Gondoskodtunk a határozattal megállapított szociális ellátások illetve települési
támogatások kifizetéséről.
Osztályunk látja el az állami adóhatósággal kapcsolatos bevallási, befizetési
kötelezettségeket. (ÁFA, Rehab, Cégautó adó stb.)
Beszámolási, zárszámadási kötelezettségek:
2015. évben határidőben eleget tettünk valamennyi szervezet esetében a KGR
rendszeren keresztül a Magyar Államkincstár felé történő havi jelentési
kötelezettségünknek az NGM által meghatározott űrlapokon.
Negyedévente egyeztetésre kerültek az analitikus és főkönyvi könyvelések, mind a
tizenegy szervezet esetében elkészültek a mérlegjelentések, melyeket főkönyvi
kivonattal, egyeztetéssel, leltárral támasztottunk alá.
Megtörténtek a mérlegtételek értékelései, értékvesztések, értékcsökkenések
elszámolásai, követelések felülvizsgálatai, behajthatatlan követelések leírásai.
Az Áht-ban meghatározottak szerint határidőben elkészítettük a zárszámadási
rendeletet, melyben bemutatásra kerültek a pénzeszközök változásai, az adósságot
keletkeztető ügyletek és lejáratai, a vagyon alakulását bemutató kimutatás is.
Vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenységek:
Ingatlanok adásvételének döntésre történő előkészítése, döntés után a szerződések
előkészítése, szerződéskötést követően a változások ingatlanvagyon-kataszterben
történő rögzítése, ingatlanvásárlás esetén földhivatali ügyintézés az ingatlannyilvántartásba vétel érdekében. Ingatlan átadás-átvételének lebonyolítása.
Adatszolgáltatás az ingatlanvagyont érintő változásokról a tárgyieszköz-nyilvántartás
részére. Pályázati felhívások kifüggesztése, a honlapon és a Városi Televízióban
történő megjelentetése
Ingatlanvagyon-kataszter folyamatos vezetése. Az adásvételen túl az értéknövelő
felújítások, beruházások, telekalakítások rögzítése, forgalomképesség szerinti
besorolás módosítása.
Év végi zárszámadáshoz kapcsolódó vagyonkimutatás elkészítése az előírt
tartalommal.
Az ingatlanvagyon folyamatos egyeztetése a tárgyieszköz-nyilvántartás adataival.
Jelzálogjog-bejegyzések folyamatos felülvizsgálata, bejegyzések illetve törlések
kezdeményezése.
Az önkormányzati ingatlanokat részletre megvásárló ügyfelek fizetési ütemezés
szerinti törlesztésének figyelemmel kísérése, szükség esetén felszólítása.
Információszolgáltatás
- a vezetői döntésekhez,
- a jogszabályokban előírt szervek részére (KSH, Magyar Államkincstár)
- társosztályok (városfejlesztés, építéshatóság) részére,
A földhivatali TAKARNET-rendszerből az ingatlan-nyilvántartás adatainak lekérdezése
adásvételt megelőzően, illetve adó- és értékbizonyítvány kiállítása valamint
adótartozással kapcsolatos végrehajtás kezdeményezése érdekében.
Ingatlanok forgalmiérték-becslésének megrendelése, átvétele, a munka elvégzésének
igazolása.
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Ügyfelek teljes körű tájékoztatása az ingatlanok adásvételével kapcsolatban.
Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés előkészítéséhez adatok bekérése az
intézményvezetőktől, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetőitől,
ajánlatkérő összeállítása, kapcsolattartás a biztosítási alkusszal.
Az önkormányzat vagyonát ért káresemények biztosítótársaság felé történő
bejelentése, teljes körű kárügyintézés.
Vagyoni bizonyítványok, adóigazolások, költségmentességi nyomtatványok kiállítása.
Eszköznyilvántartással és leltározással kapcsolatos feladatok ellátása:
Az önkormányzatok és a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonában, használatában
lévő immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések és felszerelések, járművek
(tárgyi eszközök) analitikus nyilvántartásának vezetése, az év közbeni változások
könyvelése. Negyedévente értékcsökkenés elszámolása, negyedévi zárások készítése,
egyeztetése a főkönyvi könyveléssel, vagyongazdálkodással.
Tárgyi eszközök leltározása a leltározási és leltárkészítési szabályzatban, illetve a
leltározási utasításban foglaltak szerint. Leltárkiértékelés készítése.
Az önkormányzat tulajdonát képező, feleslegessé vált eszközök selejtezése a
szabályzatunkban foglaltak szerint. Intézményeink selejtezési szándékának Képviselőtestület elé terjesztése.
Adóztatási feladatok ellátása:
Osztályunk látja el Edelény Város Önkormányzat által bevezetett iparűzési adóval,
gépjármű adóztatással, talajterhelési díj bevallásával, beszedésével, valamint az adók
módjára történő behajtásokkal kapcsolatos feladatokat.
Szakácsi község illetékességi területén az iparűzési és gépjármű adóztatási, míg Abod
község illetékességi területén a magánszemélyek kommunális adóztatásával,
valamint gépjármű adóztatással kapcsolatos feladatokat.
Törvényben meghatározott kereten belül javaslatot teszünk a helyi rendeletek
módosítására, figyelemmel kísérjük a központi szabályokból eredő változásokat.
Iparűzési adó:
Bevallási nyomtatványok, tájékoztatók készítése, ezek adózókhoz történő eljuttatása,
illetve gondoskodás a nyomtatványoknak az Önkormányzat honlapjára történő
feltöltéséről.
Minden év május 31. napjáig esedékes bevallások átvétele, ellenőrzése, és
nyilvántartásba vétele és feldolgozása az ÖNKADÓ programban.
Évente két alkalommal számlaegyenleg értesítő kiküldése március 15., ill. szeptember
15. napját megelőzően ( kb. 1500 db).
Évközi változások nyilvántartásba vétele, az adózói törzsállomány folyamatos
karbantartása.
Az adóbevallások, bejelentések elmulasztása miatti szankcionálás (mulasztási birság
kiszabása).
Adóbefizetés elmulasztása esetén a tartozás beszedése, behajtási cselekmények
foganatosítása. Az iparűzési adóban elsősorban inkasszó benyújtása (2015.évben 220
esetben).
Az adóbevallások alapján keletkezett túlfizetések figyelemmel kisérése, és azok
jogossága esetén az adózó kérésére annak visszautalása, beszámítása.
Méltányossági kérelmek (adó elengedése,- mérséklése, fizetési halasztás,
részletfizetési kérelmek) döntésre való előkészítése, a határozat meghozatala.
Fellebbezések felterjesztésének előkészítése.
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Adó megállapításához, behajtás foganatosításához – szükség esetén - adatkérés a
NAV-tól.
Az ügyfelek fogadása, a tevékenységi területet érintő ügyben felvilágosítás nyújtása,
A jogszabályok folyamatos figyelemmel kisérése, és a változásoknak megfelelő
alkalmazása.
Javaslattétel az önkormányzati adórendelet módosítására, ill. a módosítás elkészítése,
Adatszolgáltatás a vállalkozókról külső szervek (rendőrség, adóhatóság, ügyészségi
megkeresésekre), és társ osztályok felé.
Az adózók kérelmére adóigazolások kiállítása pályázatok, támogatások, illetve
hitelintézeteknél történő felhasználás céljából.
Adó-és értékbizonyítványok, vagyoni bizonyítványok elkészítéséhez a helyszíni
adatgyűjtésben való részvétel.
Talajterhelési díj:
Adóztatási feladatok ellátása: bevallási nyomtatványok, tájékoztatók elkészítése,
eljuttatása az adózókhoz, gondoskodás a nyomtatványoknak az önkormányzat
honlapjára történő felkerülésről, a bevallások átvétele, szükség esetén
segítségnyújtás a kitöltésben, feldolgozása az ÖNKADÓ programban.
A bevallást nem teljesítők felszólítása a mulasztás pótlására, szükség esetén helyszíni
ellenőrzés.
A bevallást elmulasztók díjfizetési kötelezettségének határozattal történő előírása.
A befizetést elmulasztóknál behajtási intézkedés foganatosítása (inkasszó, munkabér,
nyugdíj letiltás, felszólítás, jelzálog bejegyzés).
Ügyfelek fogadása, talajterhelési díjjal kapcsolatban tájékoztatás nyújtása.
Javaslattétel az önkormányzati rendelet módosítására, a módosítás elkészítése.
Edelényi adózók száma 2015. évben: 373
Edelény végrehajtás 2015. évben 107 adózónál kezdeményeztünk
Abod adózók száma 2015. évben: 23
Abod végrehajtás 2015. évben 4 adózónál kezdeményeztünk
Gépjárműadó:
Év elejei nyitó gépjármű hatósági nyilvántartás alapján gépjárművek egyeztetése,
mutatózása, új adózók személyi adatainak törzsbe történő felvitele.
Adóköteles gépjárművek után megbontva történik az előíró határozatok kiadása az
alábbiak szerint: új szgk, év váltást követő szgk, új thgk, légrúgós thgk, valamint a
mozgáskorlátozottság, illetve költségvetési szerv miatti mentes határozatok.
Előző évben tulajdonos által értékesített gépjárművekről törlő határozatok kiadása,
nyomtatása és postázása.
Havi változási lista alapján határozatok készítése
II. félévi fizetési értesítők készítése, kiküldése
Lakcímnyilvántartó szükség szerinti megkeresése
Behajtási cselekmények foganatosítása a jogszabályok szerint:
- fizetési felszólítók kiküldése
- inkasszó benyújtása
- letiltás benyújtása
- forgalomból történő kivonás kezdeményezése
- inkasszó
- fizetési letiltás
- foglalás
- jelzálog bejegyzés
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Gépjárműadó megosztása, utalása havonta a Kincstár felé
Edelény 2015. évben adózók száma: 2395
Ügyiratszám: 3184
Behajtási cselekményt 766 adózóval szemben kezdeményeztünk
2015. augusztusban kiküldött értesítések száma: 4504
Szakácsi adózók száma: 13
Ügyiratszám: 20
Behajtási cselekményt 25 adózóval szemben kezdeményeztünk
2015. augusztusban kiküldött értesítések száma: 69
Abod adózók száma: 46
Ügyiratszám: 60
Behajtási cselekményt 36 adózóval szemben kezdeményeztünk
2015. augusztusban kiküldött értesítések száma: 209
Adók módjára behajtandó köztartozások:
A szabálysértési bírság, helyszíni bírság, szemétszállítási díj 2014.év előtti,
közigazgatási bírság, munkaügyi bírság, vízügyi érdekeltségi hozzájárulás,
gyermektartásdíj, gondozási díj, igazgatási szolgáltatási díj, családtámogatás
hátralék, erdőgazdálkodási bírság, halvédelmi bírság, valamint minden olyan
hátralék, melynek adók módjára történő behajtását jogszabály lehetővé teszi.
2015. évben körülbelül 1500 élő megkeresés van folyamatban.
A hátralékként kimutatott összeg ÖNKADÓ nevű programban való rögzítése.
Fizetési felszólítók kiküldése, NYUFI, MEP megkeresések az adós jövedelmi
viszonyaira vonatkozó adatkérés, letiltás kiadása végett.
Számlaszámok megkérése pénzintézetekről, inkasszó benyújtása céljából.
Foglalási jegyzőkönyvek felvétele, végrehajtási jogok bejegyzése.
Befolyt bevételek nyilvántartásba vétele, megosztása önkormányzat illetve a
behajtást kérő között, utalások teljesítése.
Tájékoztatás a hátralékot kimutató szervek felé.
Elévülési időn belül a sikertelen behajtások nyilvántartása, ismételt végrehajtási
cselekmények foganatosítása.
Elévült ügyek nyilvántartásból való törlése, végrehajtást kezdeményező szerv
értesítése.
Adóérték bizonyítványok készítése (2015.október. 1-ig), hagyatéki ügyekhez,
hatósági osztályok felé, végrehajtási ügyekben az önálló bírósági végrehajtó illetve a
NAV felé, gyámhatósági eljárásokhoz.
Magánszemélyek kommunális adója:
Abod község illetékességi területén került bevezetésre. Saját bevételi források
növelése érdekében 2015. december hóban Képviselő-testület döntött az éves összeg
megemeléséről 18000 Ft/év.
Hivatalunk szinte használhatatlan törzsállományt vett át. A tulajdonosi körök
felülvizsgálatát a Takarnet rendszer segítségével folyamatosan végezzük,
aktualizáltuk. Bevallási kötelezettséget elmulasztókat írásban szólítottuk fel. A 2 év
során 147 kivetési irat keletkezett, illetve 49 fő esetében kezdeményeztünk behajtási
cselekményt.
Adók száma 123 fő
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Minden munkakör esetében jogszabályok változásának figyelemmel kísérése, annak
alkalmazása a munka során. Munkaköri leírások módosítása, aktualizálása.
A gazdálkodással összefüggő szabályzatok aktualizálása:
- Számviteli politika
- Számlarend
- Eszközök és források értékelési szabályzata
- Pénzkezelési szabályzat
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat
- Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés
igazolás és érvényesítés rendjéről
- Selejtezési szabályzat
- Gazdasági szervezet ügyrendje
- Önköltségszámítási szabályzat
Természetesen, ezen feladatokat mind a 3 önkormányzat, közös hivatal, társulás, 6
nemzetiségi önkormányzatnál el kell látnunk. Óriási energiát kívánó, sokrétű
feladatnak gyakran csak túlórával tudunk maradéktalanul eleget tenni.

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

Az Osztály tevékenységi körébe a következő feladatokat lehet kiemelni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok,
Szociális igazgatási feladatok,
A gyermekek támogatásával kapcsolatos feladatok
Nyári és szünidei étkeztetés
Birtokvitás ügyek intézése,
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok,
Hatósági bizonyítványok igazolások kiadása,
Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos
feladatellátás,
Tűzvédelmi feladatok,
Közterületek
használatával,
igénybevételével,
engedélyezésével,
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok,
Mezőgazdasági, állategészségügyi feladatok,
Telephely engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok,
Kereskedelmi tevékenységek, és idegenforgalommal kapcsolatos hatósági
feladatok elvégzése, szálláshelyek engedélyezése,
Működési engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatok, illetve ilyen
tevékenységek bejelentésének tudomásul vétele,
Ingatlanok
értékesítésével
földterületek
eladásával,
bérbeadásával
kapcsolatos közzétételi – kifüggesztési – feladatok,
Anyakönyvi feladatok,
Hagyatéki ügyek intézése,
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18.
19.
20.
21.

Névváltoztatási ügyek intézése,
Népesség- és lakcím-nyilvántartási feladatok,
Kiemelt építéshatósági feladtok ellátását.
A fentiekhez kapcsolódó eljárási cselekmények/hiánypótlás, eljárás
felfüggesztése, elintézési határidő meghosszabbítása, tényállás tisztázása
stb./ elvégzése, társszervek Bírósági megkeresésének teljesítése, vagy
elutasítása.
22. Szakácsi község vonatkozásában az önkormányzati, hatósági feladatok
ellátása. Testületi üléssel előkészítése, rendelettervezetek, határozatok
elkészítése, testületi jegyzőkönyvek elkészítése és továbbítása.

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

Tárgykör
Közterület igénybevételének engedélyezése
Birtokvédelmi ügyek
Lakásigénylések száma
Lakáskiutalások száma
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek ügye
(kiutalások)
Fakivágás engedélyezése
Hatósági hirdetmények kifüggesztése
Működési engedélyek kiadása összesen
Működési engedély kiadása a tárgyévben
Bejelentés – köteles kereskedelmi
tevékenység összesen
Bejelentés – köteles kereskedelmi
tevékenység a tárgyévben
Telephely engedély kiadása
Telephely bejelentése

Évek szerinti megosztás
2013
2014
2015
45
17
47
1

28
8
52
-

17
11
59
1

22

2

2

28
104
83
-

15
173
85
-

18
141/86
87
2

24

24

42

-

-

18

1
1

0
7

3
6

A közterületek igénybevételével kapcsolatos feladatok számszakilag csökkenést
mutatnak, annak ellenére, hogy a közterületet igénybe vevők száma nem csökkent,
illetve, hogy a Képviselő-testület az igénybevételi díjat nem emelte. A közterületek
ellenőrzését az eltelt időszakban folyamatosan végeztük.
Jogszabály módosulása során a továbbiakban önkormányzati rendelet szabálysértési
tényállást nem állapíthat meg, ezért az engedély nélküli közterület foglalás esetében
hathatósabb intézkedést nem tudunk tenni.
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Fokozott igény érkezett azonban a vendéglátó ipari előkert céljára történő
igénybevételre. Problémát jelentett az értékelési időszakban, hogy a cirkusz céljára
igénybevett terület jelentős nagyságú, így többen az igénybevételtől elálltak, annak
ellenére, hogy az üzemeltetők szerint ez a város érdekét szolgálta volna. Korábbi
rendelet módosítás már nem ad lehetőséget az igénybevételi díj csökkentésére
akkor, ha az a város érdekét szolgálja.
A birtokvédelmi ügyek 2015. évben némi emelkedést mutattak, ennek oka
elsősorban, hogy az ügyfelek nem kívánják igénybe venni a bírói utat.
2015.03.01.-től hatályban lépett tárgykörre vonatkozó új jogszabály jelentős
mértékben módosította az eljárási szabályokat, nem kerülhet sor bizonyítási
eljárásra, hiánypótlásra, idézésre így növekedni fog az elutasítások száma. Az
értékelési időszakban is előfordultak olyan ügyek, amelyeket kijelölés útján
végeztünk el. A jelentkező birtokvitás ügyek egy része, szoros összefüggésben van az
ebtartással, az engedély nélküli ipari tevékenység űzésével, vagy kereskedelmi
feladtok ellátásával. Körültekintő munkát igényel a kérelem minősítése, amely
valójában arra is választ adott, hogy mely jogszabály alkalmazandó a kérdéses
ügyben, vagyis hogy valóban a kérelmet a birtokvédelem tárgykörében kell e
elbírálni. Tekintettel arra, hogy az általános szabályt/birtokvita/megelőzi a speciális
szabályozás/állattartás, ipari tevékenység végzése/az ügyek jelentős része nem a
birtokvédelemre vonatkozó szabályok szerint került elbírálásra.
A lakásigénylések száma viszonylag emelkedő tendenciát mutat. A jogszabályi
rendelkezésnek eleget téve a lakásigénylők anyagi helyzetének átvilágítása évente
megtörténik és a Humánpolitikai Bizottság évente lakás kiutalási névjegyzéket készít.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati lakásokat a lakók megvásárolják vagy nem
áll szándékukban újraelosztásra visszaadni, minimális számú lakáskiutalásra kerül
sor.
A névjegyzéken jelenleg 6 fő szerepel.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában érdektelenség
tapasztalható, több helyiség jelenleg is üresen áll, annak ellenére, hogy ezek
mindegyiket több ízben volt pályáztatva. Az eredményes hasznosítás érdekében
döntött úgy a Képviselő-testület, hogy huzamosabb időn át üresen álló helyiség
igénybevétele esetén az első évben 20 %, a másik évben pedig 10 % bérleti
díjkedvezményt biztosít, és a bérleti díjat nem emelte. Ennek ellenére többszöri
pályáztatás után sem érkezett pályázat szinte egész évében pl.: a Borsodi u 4. szám
alatt lévő helyiségekre.
Fakivágás engedélyezésének köre szintén csökken, mivel a magántulajdonban
lévő fák kivágásához engedélyt már nem kell kérni, csupán a közterületen lévő, vagy
védett fa kivágása engedélyköteles és minden esetben pótlási kötelezettséget kell
előírni.
Kazincbarcika városban történő beruházás kapcsán 6 esetben jártunk el - kijelölés
alapján - olyan ügyekben, amikor a fás szárú növényzet kivágására Kazincbarcikán
került sor.
A hatósági hirdetmény kifüggesztését a termőföldről szóló törvény, valamint az
új Polgári Törvénykönyv alapján fennálló elővásárlási és előhaszonbérleti jog
alapozza meg. Ennek megfelelően az Osztály végzi az ingatlanra vonatkozó
elfogadott vételi, haszonbérleti ajánlat kifüggesztését és záradékolását. E feladatkör
másik részét képezi a társhatóságok (Rendőrség, Járási hivatal) bíróság kérelme
alapján történő kifüggesztés.
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A kereskedelmi egységek működésével kapcsolatos feladatellátás
egyszerűsödött. Az egyszerűsítés azonban nem jelenti az ez irányú feladat
csökkenését. A módosítás szerint bizonyos tevékenységi körök esetén csupán
bejelentési kötelezettség terheli az ügyfelet, és tevékenységét a bejelentés
tudomásulvételével egy időben megkezdheti. Csupán néhány tevékenységi kör az,
amelyre vonatkozóan a jogszabály érvényes működési engedély meglétét követeli
meg. Ez esetben a feltételek megléte még a tevékenység megkezdése előtt, míg a
korábbi esetben a tevékenység megkezdését követően kerül vizsgálatra. Jelentős
mértékű jogszabályváltozás alapján a jövőben – élelmiszerértékesítés kivételével – a
szakhatóságok engedélyezés megelőző tevékenysége teljes mértékben megszűnik.
A kereskedelmi egységek ellenőrzését folyamatosan végezzük, előre meghatározott
ütemterv, illetve lakossági bejelentés alapján.
A telephely engedélyezéssel kapcsolatos jogszabály is jelentősen módosult, míg
korábban a körzet központ jegyzője folytatta le a telephely engedélyezési eljárásokat
és végezte az ellenőrzéseket, addig 2012-ben már a feladatkör átkerült a települési
önkormányzat jegyzőjéhez. Jogszabályváltozás alapján csaknem valamennyi
korábban engedélyköteles tevékenység a jövőben csak bejelentéshez kötött lesz.
Anyakönyvi ügyintézés

Tárgykör
Halálesetek anyakönyvezése
Házasságkötések anyakönyvezése
Teljes hat. apai elism. nyilatkozat
Hagyatéki ügyek
Névváltoztatási ügyek
Állampolgársági ügyek
Hatósági bizonyítványok

Évek szerinti megosztás
2013
2014
2015
507
14
77
236
19
3
4

422
31
35
256
13
12
1

512
43
55
308
18
1
-

Az anyakönyvi igazgatási szakfeladaton belül a születések, halálozások és
házasságkötések anyakönyvezése történik. Az anyakönyvezési feladatokat a
jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező anyakönyvvezető látja el, aki
az anyakönyvezést elektronikus úton végzi és közreműködik a házasságkötéseknél,
intézi az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos egyéb feladatokat, és részt vesz
állampolgársági eljárások lebonyolításában. 2015 évtől már lehetőség van bármelyik
anyakönyvvezetőnél elektronikusan kiállított halotti, születési vagy házassági
anyakönyv kiállítására függetlenül attól, hogy az anyakönyvi esemény az ország mely
településén történt.
A halálesetek száma jelentős emelkedést mutat.
A házasságkötések száma azonban nőtt még 2013-ban 14 házasságkötés
anyakönyvezésére került sor, 2014-ben 31 házasságot kötöttek 2015-ben már 43-at.
A Családi Otthonteremtési Kedvezmény bevezetéséből eredően a jövőben a
házasságkötések számának jelentős emelkedésére lehet számítani.
Az anyakönyvi ügyintézéssel szorosan összefügg a hagyatéki feladatellátás.
A városunkban állandó lakhellyel rendelkező személyek elhalálozása esetén folytattuk
le az eljárást, de teljesítettük más polgármesteri hivatalok meghallgatásra irányuló
kérelmét is.
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A hagyatéki ügyek száma emelkedést tükröz, amely magába foglalta az örökösök
nyilatkozatát, az elhunyt ingó- és ingatlan vagyonának feltérképezését, értékének
megállapítását, illetőleg az iratanyag közjegyzőhöz történő továbbítását.
Eredményesen vezettük be azt a megoldást, hogy a Kazincbarcikai 1-es és 2-es
Számú Közjegyző heti rendszerességgel szerdai napokon városunkban tartanak
ügyfélfogadás, így az idős hozzátartozót megkímélik az utazás fáradalmaitól.
A névváltoztatási ügyek száma emelkedést mutat, míg 2014-ben 13-an addig
2015-ben 18-an terjesztettek elő kérelmet és valamennyi kérelem a válás után a
leánykori név visszavételére irányult.
Az állampolgársági ügyek vonatkozásában – jogszabályváltozás miatt - már csak
egy eljárást folytattunk le.
A hatósági bizonyítványok kiadására elsősorban iskolai oktatással kapcsolatos
felhasználásra, az azonos lakcímen lakók igazolása történik meg. E mellett külföldi
adóhatóságnál történő felhasználás céljára adtunk ki hatósági bizonyítványokat,
amely a lakcím-nyilvántartás adatait igazolta.
II. SZOCIÁLPOLITIKAI ÜGYEK
Tekintettel arra, hogy a segélyezési rendszer beleértve a segélyezési formákat, az
egyes segélyezési formák feltételeit, illetőleg összegét a 2014. évi szabályozáshoz
képest teljes mértékben megváltozott így a korábbi évek adataival történő
összehasonlítás nem lehetséges. 2015. évben is két időszakot kell
megkülönböztetnünk tekintettel arra, hogy az erre vonatkozó szabályokat két
rendelet határozta meg. A korábbi rendelet 2015. II.28.-ig volt hatályban, így
megkülönböztethető külön kimutatásban a 2015. 01.01-2015.02.28.-ig illetve a
2015.03.01.-2015.12.31.-ig végzett segélyezési forma. A kimutatás ennek
megfelelően történik, melyben R1 megjelölést kap a 2015. március 1. napján
hatályát vesztő 22/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet és R2 megjelölést kap a
2015. március 1. napján hatályba lépő 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet.
Az osztály ez irányú tevékenységét a döntésre jogosultak tagozódása szerint célszerű
bemutatni.
Humánpolitikai Bizottság hatásköre
Hatáskörébe utalt segélyek körében döntéshozatal a következők szerint:
R 1 alapján 2015. február 28. napjáig:
- önkormányzati segély megállapítása az anyagilag nehéz helyzetbe került
családok számára,
- gyermekek és fiatal felnőttek támogatása rászorultságukra tekintettel.
R 2 alapján 2015. március 1. napjától:
- települési támogatás körében biztosítható létfenntartási gondok enyhítésére,
lakhatási támogatás körében biztosítható lakáscélú hitelfelvételből eredő
hátralék és a közös költség részbeni átvállalásával kapcsolat, a gyermekek
családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulással, az ápolási
támogatással kapcsolatos kérelmek elbírálása, illetve a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen felvett ellátások tekintetében, a részletfizetés engedélyezése
részbeni, vagy teljes elengedése.
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Elbírált ügyek alakulása
2015.I.1. – 2015.II.28.
Támogatási forma
Önkormányzati segély R 1. 14. §
Fiatal felnőtt, gyermekek támogatás R 1.
6 § (3)

Eset
545
52

2015.III.1.-2015.XII.31.
Támogatási forma
Települési
támogatás
létfenntartási
gondok enyhítésére (R 2. 14. §.)
Lakhatási támogatás (R 2. 15. § (1))
Ebből:
- lakáscélú hitelhátralék átvállalása
R 2 15. § (1) d)
- rezsiköltségből
eredő
hátralék
átvállalása R 2. 15. § (1) d)
Gyermekek
családban
történő
gondozásának
költségéhez
való
hozzájárulása R 2. 19. § (1)
Ebből:
- tankönyv, tanszer támogatás R 2.
19. § (1)
- táborozás támogatására R 2. 19. §
(1) c)
- étkezési támogatás R 2. 19. § (1) b)
- külön óradíj lefedezésére R 2.
19. § (1) d)
- szociális célú ösztöndíj/hó R 2.
19. § (2)

Eset
1736
108
46
62

118

29
1
6
1
81

Polgármesteri hatáskörbe tartozó ügyek
R 1. alapján 2015. február 28. napjáig:
- eseti gyógyszertámogatás biztosítása,
- elhunyt személy eltemettetésének költséghez való hozzájárulása,
- közgyógyellátás biztosítása,
- rendkívüli élethelyzetre való tekintettel biztosított támogatás elbírálása.
R 2. alapján 2015. március 1. napjától:
- rendkívüli települési támogatás megállapítása, 2015.IV.24. napjától a
települési támogatás keretében nyújtható egészségi állapot megőrzését
jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulás megállapítása,
az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás,
- közköltséges temetés elrendelése, költségek megtérítése alóli mentesítés.
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Elbírált ügyek alakulása
2015.I.1. – 2015.II.28.
Támogatási forma
eseti gyógyszerkiadás mérséklésére
R
1. 6. § (2)
elhunyt
személy
eltemettetési
költségeihez való hozzájárulás R 1.
6. § (4)
közgyógyellátás R 1. 10. §
rendkívüli élethelyzet támogatására R 1.
5. § (2)

Eset
17
13

9
2

2015.III.1.-2015.XII.31.
Támogatási forma
rendkívüli települési támogatás R 2.
13. § (1)
ebből: rendkívüli élethelyzetre
téli tüzelő beszerzésre
elemi kár ellentételezésére
egészségi állapot megőrzését jelentő
szolgáltatások költségeihez hozzájárulás
R 2. 17. § (1)
elhunyt személy temetési költségeihez
való hozzájárulás R 2. 18. § (1)
közköltséges temetés elrendelése

Eset
258
35
207
16
103

51
10

Jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek
Korábbi szabályozás alapján a szociálpolitikai támogatások egy része törvényi
szabályozásból eredően jegyzői hatáskörben voltak.
A Képviselő-testület a 2015. április 24. napjától hatályban lévő rendeletmódosításával
települési támogatás keretében nyújtható lakhatási támogatás körébe tartozó fűtési
támogatással, lakbér hozzájárulással és közüzemi díjtartozással kapcsolatos kérelmek
elbírálását jegyzői hatáskörbe telepítette.
Elbírált ügyek alakulása
2015.IV.24.-2015.XII.31.
Támogatási forma
Lakhatási támogatás R 2. 15. § (1)
Ebből: fűtési támogatás R 2.
15. §
(1) a)
közüzemi díjtartozás R 2. 15. §
(1) c)

Fő
236
1
235
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A korábbiakban vázolt szociálpolitikai támogatásokat, azok előkészítését,
megállapítását és az ezzel kapcsolatos végezzük Szakácsi és Abod Községekre
kiterjedően is. A fentieken túl elvégeztük a központi pályázat útján elnyert
tüzelőtámogatás megállapításával illetőleg előkészítésével kapcsolatos feladatokat
Abod és Szakácsi vonatkozásában illetve a két Község és Edelény Város tekintetében
elvégeztük a nyári étkeztetéssel kapcsolatos tenni valókat.
1. ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYEK

Tárgykör

Évek szerinti megosztás
2013
2014
2015

Építési engedély kiadása
Bontási engedélyekkel kapcs.elj.
Használatbavételi eng. elj.
Használatbavétel tudomásulvételi eljárás
Fennmaradási eng. eljárás
Szakhatóságként való közreműk.

59
1
31
2
20

66
14
27
2
39

46
40
20
3
29

Hatósági bizonyítványok száma
Egyéb eljárások – iktatott ügyek
Egyéb végzések
Értesítés eljárás megindításáról
Hatósági szolgáltatás

82
149
338
86
-

32
195
346
58
6

7
69
463
52
13

Építéshatósági feladatellátás
A tevékenységet az osztályon belül csoporttagozódásban látjuk el. A jegyzői
hatáskörbe tartozó építéshatósági feladatok 45 településre terjednek ki.
Eljárásainkat az építésügyi hatósági eljárást támogató elektronikus dokumentációs
rendszerben - ÉTDR-ben folytatjuk le.
Az elmúlt évben az elektronikusan indított kérelmek száma jelentősen nőtt, egyre
több ügyfél használja az elektronikus feltöltést, így az ügyfélszolgálatosként
végzendő feladataink csökkentek. Természetesen , amennyiben az ügyfél a kérelmét
papír alapon hozza be hatóságunkhoz - a megfelelő tájékoztatás mellett – az ÉTDRbe történő feltöltést elvégezzük.
Az ÉTDR működtetéséhez szükséges technikai feltételek hatóságunk számára
biztosítottak, a rendszer működésének kezdeti nehézségei is sokat változtak az elmúlt
két évben, bár még nem működik az ÉTDR minden modulja, a meglévő modulokat
rutinosan használjuk.
A leggyakrabban előforduló építéshatósági eljárások:
• Építési és módosított építési engedélyezési eljárás
• Használatbavételi engedélyezési eljárás
• Fennmaradási, fennmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárás
• Az engedély hatályának meghosszabbítási eljárása
• Tudomásulvételi eljárások:
• Jogutódlás tudomásulvétele
• Használatbavétel tudomásulvétele
• Hatósági bizonyítványok kiállítása
• Szakhatósági eljárások
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- Az ügyfél kérelmére elektronikusan, vagy papír alapon építésügyi hatósági
szolgáltatást nyújtunk.
- Az eljárásokban a tényállás tisztázásához helyszíni szemlét tartunk, illetve
jogszabályban foglaltak szerint helyszíni ellenőrzést végzünk.
- Vezetjük a nyilvántartásokat és statisztikai adatszolgáltatást végzünk.
- Kijelölés alapján az illetékességi területünkön kívül lévő eljárásokat (pl. fakivágási
engedélyezés) lefolytatjuk, illetve szakhatósági eljárásban jegyzői szakhatósági
állásfoglalást adunk.
- Munkánkat az ügyfelek megfelelő tájékoztatásával, az ÉTDR rendszer és az E-napló
(elektronikus építési napló) használatának gyakorlati segítésével végezzük.

V. Beszámoló a Kistérségi Hivatal munkájáról
2015. december 17. napján a Képviselő-testület a 172/2015.(XII.17.) határozattal
elfogadta a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett
munkájáról szóló beszámolót.

ÖSSZEGZÉS
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjeként elsődleges célom, hogy a
Hivatalt a lakosság többségének megelégedése szerint vezessem.
Remélem, hogy a Hivatal tevékenységéről szóló beszámolóval átfogó képet adtunk a
mindennapi tevékenységünkről, és a városért végzett munkánkról.
Edelény, 2016. március 11.
Vártás József
jegyző

5./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 45./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2016.(III.17.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának
módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Képviselő-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
29/2016.(II.29.) határozattal jóváhagyott Módosító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
a.) Módosító okirat az alábbi 5. ponttal egészül ki, a további
szerkezeti
egységek
számozásának
értelemszerű
megváltozásával:
„5. Az Alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázatban
„megbízásos” helyébe „megbízási” szöveg lép.”
b.) Módosító okirat 7. pontjában „óvodai nevelést, iskolai

életmódra felkészítést, bölcsődei ellátást biztosító
többcélú, közös igazgatású intézmény” helyébe
„óvoda-bölcsőde” szöveg lép.
c.) Módosító okirat 7. pontjában „a nemzeti köznevelésről

szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott óvodai ellátás, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdésében
meghatározott bölcsődei ellátás” helyébe
„a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott óvodai
nevelés” szöveg lép.
2. Képviselő-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
módosított Módosító okiratát egységes szerkezetben a határozat
1. melléklete szerint jóváhagyja.
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3. Képviselő-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
módosított Alapító okiratát egységes szerkezetben a határozat 2.
melléklete szerint jóváhagyja.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Módosító okirat
aláírására.
5. Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Alapító okiratát Módosító okirat és az Alapító okirat Magyar
Államkincstár
részére
történő
megküldését
törzskönyvi
nyilvántartásba vétel céljából.
Határidő: 1-4. pont: azonnal, 5. pont: 2016. március 22.
Felelős: polgármester
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK

1. mellékelt a 37/(III.17.) határozathoz
Okirat száma: 1/M/2016.
Módosító okirat
Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde az Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 2015.06.25. napján kiadott, 1/A/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a 37/2016.(III.17.)
határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1.Az Alapító okirat 3. pontja az alábbi 3.2 ponttal egészül ki:
„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
3.2.2.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.”
2.Az Alapító okirat 4.1. pontjában az „óvodai ellátás” helyébe az

„óvodai nevelés” szöveg lép.
3.Az Alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde ellátja a jogszabályban
meghatározott óvodai neveléssel és bölcsődei ellátással összefüggő
feladatokat.
2/2005. (III.1.) OM rendelet szerint a gyengénlátó, enyhe fokban
hallássérült – nagyothalló -, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű, autista, autisztikus
gyermekek ellátása.”
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4.Az Alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő sorokkal
egészül ki:
8
9

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok
nappali intézményében

5. Az Alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázatban „megbízásos”
helyébe „megbízási” szöveg lép.
6.Az Alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül.
7.Az Alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda-bölcsőde
6.1.2.alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott óvodai nevelés
6.1.3.gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
önállóan működő költségvetési szerv, amely kötelezettségvállalási,
utalványozási teljesítményigazolási joggal és felelősséggel rendelkezik.
Gazdálkodási-számviteli feladatait együttműködési megállapodás alapján
az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Művelődési
Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (Edelény, István
király útja 49.) látja el.
6.2.A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
feladatellátási hely megnevezése

tagozat
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

1

óvodában Edelény, Mátyás király út 7/a szám
alatt

48 fő

2

az óvodában Edelény, Mátyás király út 1. szám
alatti telephelyen

105 fő

3

az óvodában Edelény, Bányász út 2. szám alatti
telephelyen

60 fő

4

az óvodában Edelény, Árpád út 41. szám alatti
telephelyen

52 fő

5

a bölcsődében Edelény, Mátyás király út 7/a
szám alatt

38 fő
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6.2.3.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

1

3780 Edelény, Mátyás király út
7/a

168/2

2

3780 Edelény, Mátyás király út
1.

175/2

3

3780 Edelény, Bányász út 2.

652

4

3780 Edelény, Árpád út 41.

2202

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés
funkciója, célja
joga vagy a
vagyon
használati joga
Az intézmény
az elidegenítés, óvodai nevelés,
bölcsődei ellátás
megterhelés
kivételével a
hatályos
óvodai nevelés
jogszabályok és
önkormányzati
rendelet(ek)ben óvodai nevelés
foglaltak szerint
önállóan
rendelkezik a
használatba
óvodai nevelés
adott
vagyonnal.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Edelény, 2016.03.17.
P.H.
aláírás
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2. melléklet a 37/2016.(III.17.) határozathoz
Okirat száma: 1/A/2016.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Edelényi
Mátyás Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.2. . A költségvetési szerv

1.2.1.megnevezése: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
1.3. A költségvetési szerv

1.3.1. . székhelye: 3780 Edelény, Mátyás király út 7/a
1.3.2. . telephelye(i):
telephely
telephely címe
megnevezése
3780 Edelény, Mátyás király út
1
1.
2
3780 Edelény, Bányász út 2.
3
3780 Edelény, Árpád út 41.
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.2. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011.09.01.
2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.3.1.megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
2.3.2.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános 3780 Edelény, Borsodi út 34.
1 Iskola,
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény és Napköziotthonos Óvoda
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.2. A költségvetési szerv irányító szervének

3.2.1.megnevezése: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.2.2.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
3.3. A költségvetési szerv fenntartójának
3.3.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
3.3.2.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
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4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.A költségvetési szerv közfeladata:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott óvodai nevelés, valamint a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdésében
meghatározott bölcsődei ellátás.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat
szakágazat megnevezése
száma
1 851020
óvodai nevelés
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde ellátja a jogszabályban meghatározott
óvodai neveléssel és bölcsődei ellátással összefüggő feladatokat.
2/2005. (III.1.) OM rendelet szerint a gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült –
nagyothalló -, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos/súlyos,
akadályozott beszédfejlődésű, autista, autisztikus gyermekek ellátása.
4.4. A

költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
2
ellátásának szakmai feladatai
3 091130
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4 091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5 096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
6 096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
7 104030
Gyermekek napközbeni ellátása
8 104031
Gyermekek bölcsődei ellátása
104035
Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali
9
intézményében

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

4.5.1.. Óvoda esetében:
Abod, Balajt, Damak és Ládbesenyő települések területe, valamint
Edelény város közigazgatási területén az alábbi utcák:
Bányász út, Szentpéteri út, Egres út, Verespart út, Bihari János út,
Rózsavölgyi Márk út, Cseres út, Bódva út, Bólyai János út, Császtai út,
Dankó Pista út, Hársfa út, Herman Ottó utca, Korányi Sándor út, Kővágó
út, Menner Adolf út, Nyár út, Tölgyfa út, Rákóczi Ferenc út, Rozsnyói út,
Semmelweis Ignác út, Széchenyi István út, Táncsics Mihály út, Tóth
Árpád út, Újtemplom út, Újvilág út, Antal György út, Hősök tere, Borsodi
út a Bódva hídig, Móra Ferenc út, Fűzfa út, Napsugár út, Kenderföldi út,
Katona József út, Arany János út, Szemere Bertalan út, Petőfi Sándor út,
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Póts András út, Lévay József út, Palóczy László út, Patak út, Pást utca,
Szent Erzsébet út, Tormás út, Deák Ferenc út, István király útja, Mátyás
király út, Belvárosi út, Fenyősor út, Szent Márton út.
4.5.2.. Bölcsőde esetében:
Abod, Aggtelek, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Boldva,
Borsodszirák, Bódvaszilas, Damak, Debréte, Edelény, Égerszög, Galvács,
Hangács, Hidvégardó, Hegymeg, Irota, Jósvafő, Komjáti, Lak,
Ládbesenyő, Martonyi, Meszes, Nyomár, Perkupa, Rakaca, Szakácsi,
Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó,
Szuhogy,
Teresztenye,
Tomor,
Tornabarakony,
Tornanádaska,
Tornaszentjakab, Tornaszentandrás, Tornakápolna, Varbóc, Viszló, Ziliz,
Izsófalva, Miskolc települések közigazgatási területe.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg.
Az intézmény vezetőjének vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat
Edelény Város mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető
kinevezésével,
vezetői
megbízásával,
annak
visszavonásával,
összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés
kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete gyakorolja.
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2
3
4
5

foglalkoztatási jogviszony
Közalkalmazotti jogviszony
Munkaviszony
Megbízási jogviszony
Vállalkozási jogviszony
Közfoglalkoztatási
jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
1992. évi XXXIII. törvény
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.A köznevelési intézmény
6.2.1.típusa: óvoda-bölcsőde
6.2.2.alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott óvodai nevelés
6.2.3.gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
önállóan működő költségvetési szerv, amely kötelezettségvállalási,
utalványozási teljesítményigazolási joggal és felelősséggel rendelkezik.
Gazdálkodási-számviteli feladatait együttműködési megállapodás alapján
az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Művelődési
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Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (Edelény, István
király útja 49.) látja el.
6.3.A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
tagozat
megjelölése

feladatellátási hely megnevezése
1
2
3
4
5

óvodában Edelény, Mátyás király út 7/a
szám alatt
az óvodában Edelény, Mátyás király út 1.
szám alatti telephelyen
az óvodában Edelény, Bányász út 2.
szám alatti telephelyen
az óvodában Edelény, Árpád út 41. szám
alatti telephelyen
a bölcsődében Edelény, Mátyás király út
7/a szám alatt

maximális
gyermek-,
tanulólétszám
48 fő
105 fő
60 fő
52 fő
38 fő

8.4.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

1

3780 Edelény, Mátyás király út
7/a

168/2.

2

3780 Edelény, Mátyás király út 1

175/2.

3

3780 Edelény, Bányász út 2.

652.

4

3780 Edelény, Árpád út 41.

2202

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés
funkciója, célja
joga vagy a
vagyon
használati joga
Az intézmény az
óvodai nevelés,
elidegenítés,
bölcsődei
ellátás
megterhelés
kivételével a
hatályos
óvodai nevelés
jogszabályok és
önkormányzati
rendelet(ek)ben óvodai nevelés
foglaltak szerint
önállóan
rendelkezik a
használatba
óvodai nevelés
adott
vagyonnal.
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Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. szeptember 11. napján kelt,
102/2013. (IX.11) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen
alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2016.03.17. napján kelt,
………………………………………………………………… napjától alkalmazandó 1/M/2016.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: ……………………………………………………..
P.H.
Magyar Államkincstár

6./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító
okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 46./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő 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
38/2016.(III.17.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely Alapító okiratának módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Képviselő-testület az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 30/2016.(II.29.) határozattal
jóváhagyott Módosító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
d.) Módosító okirat az alábbi 6. ponttal egészül ki:
„6. Az Alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázatban
„Megbízásos” helyébe „Megbízási” szöveg lép.”
e.) Módosító okirat az alábbi 7. ponttal egészül ki:
„7. Az Alapító okirat 6. pontjában „268/2012.(XII.12.)”
helyébe „270/2012.(XII.12.)” szöveg lép.”
2.

Képviselő-testület az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely módosított Módosító okiratát
egységes szerkezetben a határozat 1. melléklete szerint
jóváhagyja.

3. Képviselő-testület az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely módosított Alapító okiratát
egységes szerkezetben a határozat 2. melléklete szerint
jóváhagyja.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Módosító okirat
aláírására.
5. Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Művelődési Központ,
Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító okiratát
Módosító okirat és az Alapító okirat Magyar Államkincstár részére
történő megküldését törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából.
Határidő: 1-4. pont: azonnal, 5. pont: 2016. március 22.
Felelős: polgármester
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK
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1.mellékelt a 38/(III.17.) határozathoz
Okirat száma: 1/M/2016.

Módosító okirat
Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely az
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. augusztus 27. napján
kiadott, 1A/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a alapján – a 38/2016.(III.17.) határozatra figyelemmel –a
következők szerint módosítom:
1.

Az Alapító okirat 1.2.2. pontjában szereplő táblázat 2,3,4 pontjában
a „rövid neve:” elhagyásra kerül.

2.

Az Alapító okirat 2.2. pontja elhagyásra kerül.

3.

Az Alapító okirat 3.2. pontja elhagyásra kerül.

4.

Az Alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott kulturális szolgáltatásokkal,
különösen a nyilvános könyvtári ellátással, a kulturális örökség helyi védelmével,
a helyi közművelődési tevékenységgel összefüggő feladatokat.
A Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár az állampolgárok és jogi
személyek számára korlátozás nélkül, közvetlenül köteles biztosítani a
könyvtári szolgáltatást:
- a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, illetve helyben való használatát,
- könyvtárhasználói kérésre, illetve más könyvtár számára a könyvtárközi
kölcsönzés lehetőségét postai úton és telefaxon, eredetiben és
másolatban,
- bibliográfiai, szakirodalmi tájékoztatást, valamint számítógépes információs
szolgáltatást (országos szolgáltatások igénybevételével is),
- szóbeli és írásos tájékoztatást az intézmény gyűjtőköréről, szolgáltatásairól,
- a könyvtári rendszer szolgáltatásairól a tájékoztatást,
- a könyvtári és információs, valamint a múzeumi hálózat szolgáltatásainak a
közvetítését,
- a városra vonatkozó könyvtári jellegű dokumentumokat, illetve információkat
(helyismereti tevékenység),
- a gyermek könyvtárhasználóvá nevelése érdekében műhelyeket, klubokat,
játszóházakat, táborozást szervez,
- helytörténeti munkák (értekezések, dolgozatok, szociográfiák, stb.)
kiadatása, kiadása, árusítása,
- közhasznú szolgáltatások közvetítését,
- városi kiadványok terjesztését, a városi intézmények szolgáltatásairól a
tájékoztatást,
- a könyvtári területen az alaptevékenység megvalósítását elősegítő
rendezvények előkészítését és szervezését,
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a lakosság számára internet- és fax-szolgáltatás, valamint számítógép
használat, fénymásolás.
A Közérdekű Muzeális Kiállítóhely:
- az engedélyben foglalt területen gyűjtést folytat néprajzi, történelmi,
művelődéstörténeti tárgykörben,
- bemutatja a tájházban őrzött értékeket,
-

- az SzMSz-ben foglaltak szerint biztosítja a tájház nyitva tartását,
- gondoskodik a Borsodi Földvár bemutatásáról,
- rendhagyó történelemórákat szervez a tanulóifjúság körében,
- népszerűsíti a várost és annak értékeit a turisztika és az idegenforgalom
fellendítése érdekében,
- informálja a látogatókat turisztikai kérdésekben,
- rendezvényeket, bemutatókat, népművészeti kirakodóvásárokat szervez.
Az intézmény gondoskodik továbbá:
- a történelmi hely megőrzéséről, bemutatásáról, fejlesztéséről,
- dokumentumok gyűjtése az objektumról,
- a történelmi hely népszerűsítése kiadványokban, helyi és országos
médiákban.
- Helyi öntevékeny és önszerveződő, alkotó közösségek, kulturális egyesületek
működési feltételeinek támogatása, segítése, különösen a következő
területeken: képzőművészet, zene, táncművészet, fotóművészet,
díszítőművészet.
- Egyedi és társadalmi kezdeményezések felkarolása, segítése. A település
lakóinak érdekeire, érdeklődésére építve segíti a szerveződő közösségeket,
amatőr művészeti csoportokat, egyesületeket, termek bérbeadása, stb.
- Családi ünnepségek szervezése
- Magas színvonalon biztosítja a település lakói számára a különböző
közművelődési tevékenységeket
- Értékközvetítés,
érték
teremetés
fórumainak
megszervezését,
pódiumműsorok, kiállítások, fórumok, találkozók és egyéb, nem bevételes,
illetve támogatást igénylő rendezvények, stb. szervezésével valósítja meg
- Művelődésszervezés feladatait életkor- és réteg-specifikusan valósítja meg
- A létrehozott kulturális értékek bemutatása, közvetítése
- Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása. A Városi
Önkormányzat megbízásából és támogatásával szervezi és rendezi a
városi, állami és nemzeti ünnepek megemlékezéseit
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása keretében az intézmény az
alábbi tevékenységeket látja el:
- lapkiadás,
- képfelvétel, sokszorosítás,
- hirdetés,
- videofelvétel készítés,
- filmgyártás,
- televíziós műsorszolgáltatás,
- hírügynökségi szolgáltatás.”
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5.

Az Alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció
szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

2

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetése

5

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

6

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

7

082044

Könyvtári szolgáltatások

8

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

9

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

10

082064

Múzeumi
közművelődési,
tevékenység

11

082070

Történelmi hely, építmény,
működtetése és megóvása

12

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

13

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

14

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

15

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

16

083020

Könyvkiadás

17

083030

10

083050

Egyéb kiadói tevékenység
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

19

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

20

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

21

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

22

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

23

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

24

101240

Megváltozott
munkaképességű
személyek
foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

25

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

26

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

27

105020

Foglalkoztatást
támogatások”

elősegítő

közönségkapcsolati
egyéb

képzések

látványosság

és

egyéb
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6. Az Alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázatban „Megbízásos” helyébe
„Megbízási” szöveg lép.
7. Az Alapító okirat 6. pontjában „268/2012.(XII.12.)” helyébe „270/2012.(XII.12.)”
szöveg lép.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Edelény, 2016. március 17.

P.H.

aláírás
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2.melléklet a 38/2016.(III.17.) határozathoz
Okirat száma: 1/A/2016

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Edelényi
Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.A költségvetési szerv
1.1.1.megnevezése: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű
Muzeális Kiállítóhely
1.1.2.rövidített neve: Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár
1.2.A költségvetési szerv
1.2.1.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 49.
1.2.2.telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Művelődési Központ

3780 Edelény, Borsodi út 9.

2

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (rövid
neve: Borsodi Tájház)

3780 Edelény, Borsodi út 155.

3

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (rövid
neve: Borsodi Tájház)

3780 Edelény, Váralja u. 1.

4

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (rövid
neve: Borsodi Tájház)

3780 Edelény, Váralja u. 2.

5

Edelény Városi Televízió

3780 Edelény, Borsodi út 9.

6

Borsodi Földvár

3780 Edelény, Bors vezér út

7

Vendégház

3780 Edelény, István király útja 63.

8

Konyha

3780 Edelény, Borsodi út 36/b.

9

Rakacai üdülőház

3754 Szalonna, Ibolya út 55.
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2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.07.17.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.megnevezése: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi
közművelődési tevékenység feladatok ellátása.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott kulturális szolgáltatásokkal,
különösen a nyilvános könyvtári ellátással, a kulturális örökség helyi védelmével,
a helyi közművelődési tevékenységgel összefüggő feladatokat.
A Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár az állampolgárok és jogi
személyek számára korlátozás nélkül, közvetlenül köteles biztosítani a
könyvtári szolgáltatást:
- a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, illetve helyben való használatát,
- könyvtárhasználói kérésre, illetve más könyvtár számára a könyvtárközi
kölcsönzés lehetőségét postai úton és telefaxon, eredetiben és
másolatban,
- bibliográfiai, szakirodalmi tájékoztatást, valamint számítógépes információs
szolgáltatást (országos szolgáltatások igénybevételével is),
- szóbeli és írásos tájékoztatást az intézmény gyűjtőköréről, szolgáltatásairól,
- a könyvtári rendszer szolgáltatásairól a tájékoztatást,
- a könyvtári és információs, valamint a múzeumi hálózat szolgáltatásainak a
közvetítését,
- a városra vonatkozó könyvtári jellegű dokumentumokat, illetve információkat
(helyismereti tevékenység),
- a gyermek könyvtárhasználóvá nevelése érdekében műhelyeket, klubokat,
játszóházakat, táborozást szervez,
- helytörténeti munkák (értekezések, dolgozatok, szociográfiák, stb.)
kiadatása, kiadása, árusítása,
- közhasznú szolgáltatások közvetítését,
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- városi kiadványok terjesztését, a városi intézmények szolgáltatásairól a
tájékoztatást,
- a könyvtári területen az alaptevékenység megvalósítását elősegítő
rendezvények előkészítését és szervezését,
- a lakosság számára internet- és fax-szolgáltatás, valamint számítógép
használat, fénymásolás.
A Közérdekű Muzeális Kiállítóhely:
- az engedélyben foglalt területen gyűjtést folytat néprajzi, történelmi,
művelődéstörténeti tárgykörben,
- bemutatja a tájházban őrzött értékeket,
- az SzMSz-ben foglaltak szerint biztosítja a tájház nyitva tartását,
- gondoskodik a Borsodi Földvár bemutatásáról,
- rendhagyó történelemórákat szervez a tanulóifjúság körében,
- népszerűsíti a várost és annak értékeit a turisztika és az idegenforgalom
fellendítése érdekében,
- informálja a látogatókat turisztikai kérdésekben,
- rendezvényeket, bemutatókat, népművészeti kirakodóvásárokat szervez.
Az intézmény gondoskodik továbbá:
- a történelmi hely megőrzéséről, bemutatásáról, fejlesztéséről,
- dokumentumok gyűjtése az objektumról,
- a történelmi hely népszerűsítése kiadványokban, helyi és országos
médiákban.
- Helyi öntevékeny és önszerveződő, alkotó közösségek, kulturális egyesületek
működési feltételeinek támogatása, segítése, különösen a következő
területeken: képzőművészet, zene, táncművészet, fotóművészet,
díszítőművészet.
- Egyedi és társadalmi kezdeményezések felkarolása, segítése. A település
lakóinak érdekeire, érdeklődésére építve segíti a szerveződő
közösségeket, amatőr művészeti csoportokat, egyesületeket, termek
bérbeadása, stb.
- Családi ünnepségek szervezése
- Magas színvonalon biztosítja a település lakói számára a különböző
közművelődési tevékenységeket
- Értékközvetítés,
érték
teremetés
fórumainak
megszervezését,
pódiumműsorok, kiállítások, fórumok, találkozók és egyéb, nem bevételes,
illetve támogatást igénylő rendezvények, stb. szervezésével valósítja meg
- Művelődésszervezés feladatait életkor- és réteg-specifikusan valósítja meg
- A létrehozott kulturális értékek bemutatása, közvetítése
- Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása. A Városi
Önkormányzat megbízásából és támogatásával szervezi és rendezi a
városi, állami és nemzeti ünnepek megemlékezéseit
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása keretében az intézmény az
alábbi tevékenységeket látja el:
- lapkiadás,
- képfelvétel, sokszorosítás,
- hirdetés,
- videofelvétel készítés,
- filmgyártás,
- televíziós műsorszolgáltatás,
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-

hírügynökségi szolgáltatás.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

2

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetése

5

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

6

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

7

082044

Könyvtári szolgáltatások

8

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

9

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

10

082064

Múzeumi
közművelődési,
tevékenység

11

082070

Történelmi hely, építmény,
működtetése és megóvása

12

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

13

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

14

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás,
amatőr művészetek

15

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

16

083020

Könyvkiadás

17

083030

10

083050

Egyéb kiadói tevékenység
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

19

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

20

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

21

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

22

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

23

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

24

101240

Megváltozott
munkaképességű
személyek
foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

25

104035

Gyermekétkeztetés
bölcsődében,
nappali intézményében

26

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

27

105020

Foglalkoztatást
támogatások

elősegítő

közönségkapcsolati
egyéb

képzések

látványosság

fogyatékosok

és

egyéb
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4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Edelényi Járás területe.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény
Város Önkormányzatának képviselő-testületet nevezi ki 5 évre. Az intézmény
vezetője vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény Város
mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével,
vezetői
megbízásával,
annak
visszavonásával,
összeférhetetlensége
megállapításával, felmenté-sével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos
hatáskört Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

1992. évi XXXIII. törvény

2

Munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

3

Megbízási jogviszony

4

Közfoglalkoztatási
jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról
6.Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. december 12. napján kelt,
270/2012.(XII.12.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen
alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely
2016.
március
17.
napján
kelt,
……………………………………………………………….. napjától alkalmazandó 1/M/2016.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt: ………………………………………………………….

P.H.
Magyar Államkincstár
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7./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 47./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2016.(III.17.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának
módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1./ Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
31/2016.(II.29.) határozattal jóváhagyott Módosító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
2./ Módosító okirat az alábbi 2. ponttal egészül ki:
6. „2. Az Alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázatban
„megbízásos” helyébe „megbízási” szöveg lép.”
3./ Módosító okirat az alábbi 3. ponttal egészül ki:
7. „3. Az Alapító okirat 6. pontjában „12/2014. (IX.11.)”
helyébe „12/2014. (IX.12.)” szöveg lép.”
4./ Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
módosított Módosító okiratát egységes szerkezetben a határozat 1.
melléklete szerint jóváhagyja.
5./ Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
módosított Alapító okiratát egységes szerkezetben a határozat 2.
melléklete szerint jóváhagyja.
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6./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Módosító okirat
aláírására.
7./ Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Szociális Szolgáltató
Központ Alapító okiratát Módosító okirat és az Alapító okirat
Magyar Államkincstár részére történő megküldését törzskönyvi
nyilvántartásba vétel céljából.
Határidő: 1-4. pont: azonnal, 4. pont: 2016. március 22.
Felelős: polgármester
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK

1.mellékelt a 39/(III.17.) határozathoz
Okirat száma: 1/M/2016.

Módosító okirat
Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ az Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 2015. december 30. napján kiadott 2/A/2015. számú alapító okiratát
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –
39/2016.(III.17.) határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1. Az Alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

kormányzati
funkciószáma
041231
041232
041233
045150
072410
074031
102023
102024
102031
104042
104043
104044
107051
107052
107053

kormányzati funkció megnevezése
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Egyéb szárazföldi személyszállítás
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Idősek nappali ellátása
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Család és gyermekjóléti központ
Biztos Kezdet Gyerekház
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”

2. Az Alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázatban „megbízásos” helyébe
„megbízási” szöveg lép.
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3. Az Alapító okirat 6. pontjában „12/2014. (IX.11.)” helyébe „12/2014. (IX.12.)”
szöveg lép.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Edelény, 2016.03.17.
P.H.

aláírás

2.melléklet a 39/2016.(III.17.) határozathoz
Okirat száma: 1/A/2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát a következők
szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 3783 Edelény, Árpád út 29.
1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése
telephely címe
1 Alapellátási Központ
3780 Edelény, István király útja 58.
2 Védőnői Szolgálat
3780 Edelény, István király útja 65.
3 Gézengúz Gyerekház
3780 Edelény, Bányász út 2.
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.15.

3. A költségvetési szervirányítása, felügyelete
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3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.
A költségvetési szerv közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás, az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, illetve 8. pontjában
meghatározott gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások.
4.2.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása
1

szakágazat száma
873000

szakágazat megnevezése
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott szociális szolgáltatásokat,
különösen az idősek ellátásával, a gyermekjóléti szolgáltatással,
családsegítéssel, védőnői szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, alapszintű ellátás,
ellátottak száma: 126 fő. Idősek, demens betegek nappali ellátása, férőhely:
25 fő.
Gyermekjóléti szolgáltatások, biztos kezdet gyerekház, családsegítés
szolgáltatások biztosításának módját az intézmény szakmai programja
határozza meg.
4.4.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

kormányzati
funkciószáma
041231
041232
041233
045150
072410
074031
102023
102024
102031
104042
104043
104044
107051
107052
107053

kormányzati funkció megnevezése
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Egyéb szárazföldi személyszállítás
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Idősek nappali ellátása
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Család és gyermekjóléti központ
Biztos Kezdet Gyerekház
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
4.5.1. Idősek otthona:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területe
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4.5.2. Idősek nappali ellátása:
4.5.3. Védőnői Szolgálat:

Edelény város közigazgatási területe

Edelény, Abod, Balajt, Damak,
Ládbesenyő
települések
közigazgatási területe

4.5.4. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:
Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
4.5.5. Biztos Kezdet Gyerekház:
Edelény város közigazgatási területe
4.5.6. Házi segítségnyújtás:
Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
4.5.7. Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás:
Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
4.5.8. Szociális étkeztetés:
Edelény város közigazgatási területe
4.5.9. Család- és Gyermekjóléti Központ: Edelényi Járás közigazgatási területe
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, a hatályos jogszabályban
előírt időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és az 1/2000. SZCSM rendelet alapján.
Az intézmény vezetője vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény
Város polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével, vezetői
megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával,
felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
5.2.
1
2
3
4

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról
munkaviszony
2012.
évi
I.
törvény
a
munka
törvénykönyvéről
megbízási jogviszony
2013.
évi
V.
törvény
a
Polgári
Törvénykönyvről
közfoglalkoztatási
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról
jogviszony
és
a
közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról
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6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. szeptember 12. napján kelt, 12/2014.
(IX.12.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen
alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2016.03.17. napján kelt,
…………………………………………………… napjától alkalmazandó 1/M/2016. okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt: ………………………………
P.H.
Magyar Államkincstár

8./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 48./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a javaslatot elfogadásra javasolja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 10 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2016.(III.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 17/2014.(XII.17.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a melléklet lép.
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016.
március 17. napján.

Vártás József

jegyző
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Melléklet a 8/2016.(III.17.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat szakágazati besorolása, valamint alaptevékenységeinek
kormányzati funkciók szerinti besorolása
1. Az önkormányzat szakágazati besorolása
Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok
tevékenysége

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

és

társulások

igazgatási

KORMÁNYZATI
FUNKCIÓ
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE
SZÁMA
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége
013210
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013320
Köztemető-fenntartás és működtetés
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság
felkészítése
031030
Közterület rendjének fenntartása
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045160
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
047410
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
052020
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
064010
Közvilágítás
066010
Zöldterület-kezelés
066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111
Háziorvosi alapellátás
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás
081041
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és
támogatása
081045
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása
083030
Egyéb kiadói tevékenység
084070
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,
szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
086030
Nemzetközi kulturális együttműködés
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
101270
Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és
életminőségét segítő programok, támogatások
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28

102050

29

104060

30

104070

31
32

107080

33

107090

Az időskorúak társadalmi integrációját célzó
programok
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok
A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő
feladatok
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és
programok
Romák társadalmi integrációját elősegítő
tevékenységek, programok

“
9./ Napirendi pont tárgya:
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
Előadó: polgármester

alapellátások

formáiról,

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 49./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a javaslatot elfogadásra javasolja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 10 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2016.(III.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról,
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.1 és 1.1.9. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével

139

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

§ A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekjóléti alapellátások formái:
a)
b)

2.

család- és gyermekjóléti központ,
gyermekek napközbeni ellátása:
ba) bölcsőde,
bb) biztos kezdet gyerekház.

§ A gyermekétkeztetés helyi formái:
a) bölcsődei étkeztetés,
b) óvodai étkeztetés,
c) iskolai étkeztetés.

§ A gyermekétkeztetés iránti kérelmeket az intézmény vezetőjéhez kell
benyújtani.
4. § (1) A bölcsődei, és óvodai ellátása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti
nyomtatványon
kell benyújtani.
(2) Az ellátást nyújtó intézmény vezetői kötelesek a kérelem beadásához írásban
tájékoztatni a kérelmezőt, hogy
a) mely időponttól és hol veheti igénybe az ellátást,
b) az ellátás tartalmáról és feltételeiről,
c) az ellátásért milyen mértékű térítési díjat kell fizetni,
d) az intézmény által vezetett, kérelmezőre vonatkozó nyilvántartásokról,
e) az intézkedések elleni jogorvoslati lehetőségekről,
f) az intézmény házirendjéről,
g) a kérelmezőt megillető normatív kedvezményekről, valamint a
h) jogszabály által előírt egyéb információkról.
3.

(3)

A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézményvezető megállapodást köt a
kérelmezővel

A kérelmező köteles:
a) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás tudomásulvételéről
nyilatkozni,
b) az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
c) a jogosultsági feltételekben, illetve a nyilvántartott adataiban
bekövetkezett változásokról a változást követő 15 napon belül
nyilatkozni.
(5) Az ellátás megszüntetése esetén az intézményvezető írásban értesíti az
ellátott törvényes képviselőjét az
a) ellátás megszüntetéséről,
b) annak okáról,
c) időpontjáról, és a
d) jogorvoslati lehetőségről.
(4)

5.

§ Az önkormányzati fenntartásban működő intézményekben alkalmazandó
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 2. melléklet tartalmazza.

6.

§ Az önkormányzati fenntartásban működő bölcsőde gondozási díját a 3. melléklet
tartalmazza.

7.

§ Ez a rendelet 2016. április l-jén lép hatályba.
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8.

§ Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
26/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet.

Várt ás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016.
március 17. napján.

Vártás József
jegyző
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1. melléklet a 9/2016.(III.17.) önkormányzati rendelethez

Bölcsődei/ óvodai jelentkezési lap
Gyermek neve:................. ........................................................
Születési neve:..........................................................................
Születési helye, ideje:..................................................................
Lakóhelye: ...............................................................................
Tartózkodási helye: .....................................................................
Állampolgársága: .................. TAJ szám ........................................
Nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcíme: ......................
Tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma: ...............................
Anyakönyvi kivonat száma: ............. Lakcímkártya száma: ................
Apja (gondviselője) neve: ..............................................................
Születési neve:..........................................................................
Lakóhelye: ..............................................................................
Tartózkodási helye: ....................................................................
Telefonos elérhetősége: ...............................................................
Anyja neve: .............................................................................
Születési neve:..........................................................................
Lakóhelye: ...............................................................................
Tartózkodási helye: .....................................................................
Telefonos elérhetősége: ................................................................
A gyermek testvéreinek száma*: .........................................................
Részesül-e a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?* igen - nem
A gyermek fejlődésével kapcsolatos információk (pl.: szakvélemény, stb.)*: ....
...................................................................................................................
A gyermek egészségi állapotával kapcsolatos információk (pl.: diabetes, ételallergiák,
krónikus
betegségek)*: ...............................................................................
Gyógyszer érzékenysége, gyógyszer allergiája:
...................................................................................................................
A gyermek eddigi elhelyezése:
otthon
bölcsődében
más óvodában
Intézmény megnevezése: ..........................................................
Milyen ellátást kér?
egész naposat
fél naposat
A gyermek felvételét mikortól kérik? .................................................
A gyermek lakcíme alapján melyik a körzeti óvoda/bölcsőde .....................
Edelény, ....................

................................

szülő (gondviselő)
aláírása
Alulírott hozzájárulok, hogy gyermekemet a ............................................................
bölcsődébe/óvodába irányítsák.
Edelény, .....................

................................
szülő (gondviselő)
aláírása
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*Személyes adat, a szülő előzetes hozzájárulásával kérhető.

2. melléklet a 9/2016.(III.17.) önkormányzati rendelethez
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai (Áfa nélkül)
SORSZÁM

A

B

C

D

E

F

1.

Intézmény
típusa

2.

Bölcsőde

42

13

147

42

244

3.

Óvoda

-

53

147

44

244

4.

Általános
Iskola

-

73

201

61

335

Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna Összesen
(Ft/fő/nap) (Ft/fő/nap) (Ft/fő/nap) (Ft/fő/nap) (Ft/fő/nap)

3. melléklet a 9/2016.(III.17.) önkormányzati rendelethez
Bölcsődei gondozási díj (Áfa nélkül):

252 Ft/fő/gondozási nap.

10./ Napirendi pont tárgya:
ERASMUS + 2014-2020 közötti időszak Stratégiai partnerségek elnevezésű uniós
program, „Nemzedékről nemzedékre. Kultúra, hagyomány, oktatás a múltban,
jelenben és a jövőben.” című pályázat beadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 50./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő 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
40/2016.(III.17.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: ERASMUS + 2014-2020 közötti időszak Stratégiai partnerségek
elnevezésű uniós program, „Nemzedékről nemzedékre. Kultúra,
hagyomány, oktatás a múltban, jelenben és a jövőben.” című
pályázat beadásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
ERASMUS + 2014-2020 közötti időszak Stratégiai partnerségek
elnevezésű uniós program, „Nemzedékről nemzedékre. Kultúra,
hagyomány, oktatás a múltban, jelenben és a jövőben.” című pályázat
beadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ERASMUS +
2014-2020 közötti időszak Stratégiai partnerségek elnevezésű uniós
program, „Nemzedékről nemzedékre. Kultúra, hagyomány, oktatás a
múltban, jelenben és a jövőben.” című felhívásra történő pályázat
benyújtásához hozzájárul.
2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására és
nyilatkozatok megtételére.
3. Képviselő-testület jóváhagyja az ERASMUS + 2014-2020 közötti
időszak Stratégiai partnerségek elnevezésű uniós program,
„Nemzedékről nemzedékre. Kultúra, hagyomány, oktatás a múltban,
jelenben és a jövőben.” című pályázat teljes körű megvalósítását.
4. Képviselő-testület a pályázat teljes költségvetését 96.000 EUR
összegben jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: igazgató, osztályok

11./ Napirendi pont tárgya:
TOP-3.1.1-15 kódszámú – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés – tárgyú
pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 51./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
144

Loj Balázs alpolgármester kéri polgármester urat, hogy mondjon néhány szót erről a
fejlesztésről, azok kedvéért, akik esetleg nem tudnak erről a programról.
Polgármester elmondja, hogy most kezdődik el azoknak a pályázatoknak a
benyújtása, amelyekre néhány hónappal ezelőtt írtak ki pályázatot erre az uniós
ciklusra, és amelyekre gőzerővel készülnek. Nagyon jó előrehaladott állapotban vannak
minden benyújtandó pályázattal. Nyilván, amikor már összeállt minden, amire a város
szeretne pályázni, és amely pályázatok reményeik szerint kedvező elbírálásban is fognak
részesülni, erről széleskörű tájékoztatást fog nyújtani úgy a lakosság, mind a képviselőtestület részére. Ez az időpont nincs túl messze. A jelen pályázat a kerékpárútról szól,
amely azt jelenti, hogy a régi betonelem gyártól kerékpárút valósulna meg egészen a
városközpontig, illetve a Borsod ABC-ig, közben egy leágazással a kórház, illetve a
Dankó Pista, Tölgyfa úton át a temető megközelítéséig tartana. A Borsod ABC-nél Finke
felé kanyarodik a kerékpárút és az Árpád úton a Szociális Szolgáltató Központig, illetve a
nem rég elkészült finkei óvoda épületéig tartana. Terveikbe volt az, hogy a Borsod-i
városrészen a Bódva folyó jobb oldali gátján, a sporttelep felé eső oldalon, a gáton
valósítsák meg a kisvasúti hídig a kerékpárutat, viszont ez már nem fér be abba a
költségvetésbe, amit elképzeltek. Ez sajnos jelen pillanatban kiesik, viszont lát olyan
lehetőséget, és minden valószínűség szerint egy nagyon komoly árvízvédelmi programot
tudnak megvalósítani, és amely esetleg lehetőséget fog adni arra is, hogy a kerékpárút
ezen szakaszát ezután valósítsák meg. Ebben egyébként lesz egy új híd megépítése
Finkén, a Sápi-patakon keresztül, tehát a bolt előtti hídról van szó, mellette kell egy kis
hidat megépíteni.
Borza Bertalan képviselő úgy gondolja, hogy egyet érthetnek mindannyian abban,
hogy a város lakossága nagyon régóta várja, hogy kerékpárutak épüljenek a
településen. Ezt az önkormányzat nagyon régen tervbe vette, hiszen emlékezhetnek,
hogy volt itt a Bódva folyó gátjára tervezett kerékpárút, olyan is, ami a temetővel van
összekötve. Most gyakorlatilag ebben a pályázati anyagban azt látják, hogy olyan
kerékpárút épül a városon belül, amely minden településrészt össze fog kötni. Azért is
tartja ezt fontosnak, mert annyira megnőtt az autóforgalom, hogy veszélyes
kerékpározni, de a kerékpárúton gyermekek, családosok nagyobb biztonságban tudnak
közlekedni. A turisztikai célok megvalósításában ez is egy fontos szempont lehet, el
lehet tölteni a városban egy napot, úgy hogy körbekerékpározzák. Reméli, hogy nyertes
lesz a pályázat és hamarosan megvalósulhat.
Béres Tibor képviselő: A témával kapcsolatosan polgármester úr által elmondottakat
azzal szeretné kiegészíteni, hogy a Dankó Pista úton nem csak a kerékpárút épül meg,
hanem 5,5 méter szélességben az út is. Ezt azért emelné ki, mert az ott lakóknak
kérése volt korábban. Tehát itt egy komplex útfelújítás lesz kerékpárút megépítésével.
Polgármester köszöni képviselő úr kiegészítését, amelyhez csupán még annyit tesz,
hogy útkorrekcióra kerül sor a Dankó Pista úton, aminek elég rossz a kicsatlakozása a
27-es főközlekedési útra. Ugyanez fog történni az Árpád úton is, ott is az útfelújítással
párhuzamosan történik meg ugyanebből a pályázatból egészen a szociális otthonig.
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
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Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2016.(III.17.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: TOP-3.1.1-15
kódszámú
–
Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés– tárgyú pályázat benyújtásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
TOP-3.1.1-15
kódszámú
–
Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés–
tárgyú
pályázat
benyújtásáról
című
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be TOP3.1.1-15
kódszámú
Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés című pályázati kiírásra.
2. Képviselő-testület a megpályázott összeget bruttó 450 millió Ft
összegben állapítja meg.
3. Képviselő-testület a pályázat megvalósításához önerőt nem
biztosít.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
előkészítésére és benyújtására, nyertes pályázat esetén a
pályázat megvalósítására.
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
12./ Napirendi pont tárgya:
TOP-5.2.1-15 kódszámú – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok – tárgyú pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 52./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Polgármester elmondja, hogy ez a pályázat egy kicsit más jellegű, komplexebb, több
rétű, mint az előző, és csatlakozik egy másik pályázathoz, amit később kell benyújtani,
ez az un. szociális város-rehabilitációs pályázat. Ez gyakorlatilag előpályázat, ami azt
jelenti, hogy ha az előpályázaton sikeresen szerepel, akkor gyakorlatilag „végig gurul a
labda” és a szociális város-rehabilitáció is. Ezek a szociális város-rehabilitációs pályázat
un. szoftelemei, amely egy rendkívül széleskörű prevenciós, felvilágosító tevékenységet
takar - bűnmegelőzési, egészségügyi, stb., - rendkívül sokrétű ennek a pályázatnak az
összetétele. Azt gondolja, hogy ez is rendkívül hasznos lesz az itt élő emberek életének
minőségjavításában.
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2016.(III.17.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: TOP-5.2.1-15 kódszámú – A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok – tárgyú
pályázat benyújtásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
TOP-5.2.1-15 kódszámú – A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok – tárgyú pályázat
benyújtásáról című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1./

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be TOP-5.2.115 kódszámú A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok – tárgyú pályázat benyújtásáról
című pályázati kiírásra.

2./ Képviselő-testület a megpályázott összeget bruttó 120 millió Ft
összegben állapítja meg
3./ Képviselő-testület a pályázat megvalósításához önerőt nem
biztosít.
4./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
előkészítésére és benyújtására, nyertes pályázat esetén a pályázat
megvalósítására.
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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13./ Napirendi pont tárgya:
Szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának megállapításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 53./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2016.(III.17.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának megállapításáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselőt-testülete
megtárgyalta a szünidei gyermekétkeztetés nyersanyag-normájának
megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szünidei
gyermekétkezetés – déli meleg főétkezés - nyersanyagnormáját
nettó 201 Ft/adag összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: intézmény, osztályok

14./ Napirendi pont tárgya:
Edelény 9/7, 9/8, 9/9 és 9/14 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 54./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester elmondja, hogy a telekalakítások a Borsodi ABC, Rendőrség, Malomszög
út által határolt zöld területet érintik több okból kifolyólag. Ez egy rendkívül értékes
területe az önkormányzatnak és egy nem sokára benyújtandó pályázathoz is szükséges
a telekalakítás, nevezetesen vásárcsarnok építését tervezik ezen a helyen, amihez
kapcsolódva a Rendőrség előtti áldatlan parkolási állapot is megszüntetésre kerülne. Az
egy hektáros területnek az egynegyedén egy normális parkolási rendet tudnának
kialakítani, illetve a másik 2000 négyzetméteres kialakítású telekre van egy rendkívül
komoly vállalkozói érdeklődés. A vállalkozó szintén a most kiírásra kerülő MVH-s
pályázatból szeretne ott egy húselőkészítő, feldolgozó üzemet, illetve ugyanehhez a
létesítményhez csatlakozó kereskedelmi egységet létesíteni.
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2016.(III.17.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény 9/7, 9/8, 9/9 és 9/14 hrsz-ú ingatlanokat érintő
telekalakításról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Edelény 9/7, 9/8, 9/9 és 9/14 hrsz-ú ingatlanokat érintő
telekalakításról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában lévő Edelény belterület 9/7, 9/8 9/9
és 9/14 helyrajzi számú ingatlanokat érintő - az előterjesztés
mellékletét képező elvi megosztási vázrajz tervezet szerint 4 db
építési
telek
kialakítását
biztosító
–
telekalakítást
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. A Képviselő-testület a telekalakítás érdekében egyetért a 9/7
hrsz.-ú ingatlanon meglévő nyilvános illemhely felépítmény
elbontásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

149

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
telekalakítási eljárás lefolytatásához szükséges kötelezettség
vállalás megtételére, továbbá a változási vázrajz elkészítését
követően a telekalakítási eljárás lefolytatására.
Határidő: 2016. március 18.
Felelős: polgármester
15./ Napirendi pont tárgya:
Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete által megvalósítani tervezett Pro Lecsó
program lebonyolításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 55./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Magyar Árpádné képviselő elmondja, hogy mint nemzetiségi tanácsnok közösen
tárgyalták a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal ezt a témát, elmondta, hogy ez a
földterület alkalmatlan növénytermesztésre, öntözésre nincs lehetőség, ezért azt
javasolta a Közéleti Roma Nők Egyesülete elnökének, hogy más területen
gondolkodjanak, ha már nyertek a pályázaton, esetleg a víztorony melletti földterületet
kérjék erre a célra. Sajnos az egyesület elnöke a finkei földterülethez ragaszkodik.
Szerinte Molnár Imrével, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökével kellene az
egyesület elnökének megegyeznie, vagy a finkei lakókkal, hogy lezárják ezt a témát, de
azt biztosra veszi, hogy ez a terület nem alkalmas zöldségtermesztésre.
Polgármester elmondja, hogy amikor a Képviselő-testület elé került ez az
előterjesztés, azért került ide, mert a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének
elnök asszonya megkereste és konkrétan azt a helyet kérte a Pro Lecso program
megvalósítására. Kaptak egy levelet a nemzetiségi önkormányzattól, most ez az
előterjesztés azért van itt, amiben leírják, hogy a finkei gyermekek évtizedek óta csak
ott tudnak játszani, stb., hogy a föld kissé szennyezett, nincs locsolási lehetőség és ők is
azt kérik, hogy ne ott valósuljon meg ez a program. Az, hogy hol valósuljon meg, nem
tudja most megmondani, megpróbálnak majd egy másik helyet keresni, ezért azt
javasolja, hogy az előterjesztést a képviselő-testület vegye le napirendről.
Az előterjesztés levételének elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület az előterjesztés levételét – 10 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
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16./ Napirendi pont tárgya:
Civil szervezetek támogatásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 56./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Loj Balázs alpolgármester: Az előterjesztésben szerepel, hogy az önkormányzatnak
egyelőre nem áll módjában a két egyesületnek támogatást nyújtani. A Pondera
Egyesületnek ezúton mondaná, de meg is keresi az elnököt, mert a programját
megnézve, van más lehetőség, hogy pályázati forrásból ezt a komoly szakmai
programot megvalósíthassák. Kérdése arra vonatkozik, hogy a Bódva-völgyi Tömegsport
Egyesület is adott be egy kérelmet, aki jelentős szerepet vállalt az Edelényi FC
utánpótlásának a gondozásában és lebonyolításában. Van-e információ arról, hogy az
utánpótlás finanszírozása hogyan fog megvalósulni, és történt-e lépés ebben az ügyben.
Polgármester: A Képviselő-testület február közepén fogadta el az önkormányzat ez évi
költségvetését. A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület írásos megkeresése a testületi
ülés után kb. egy héttel került hozzá annak ellenére, hogy a levélben január 20-ai
keltezés szerepel. Nem a hivatal hibája volt, mert a hivatalba sem került ez a levél a
költségvetés tárgyalása előtt. Nem arról van szó, hogy személy szerint arra kérné a
képviselő-testületet, hogy ne támogassák, feltétlenül támogassák ezt az egyesületet is,
hiszen a kisgyermekeiket tanítják a Bendegúz Focisuli keretében, és nagyon sok
gyermek jár oda. Természetesen fogják támogatni, de meg kell találni annak a forrását,
lehetőségét, amelyből támogatni tudják majd. A Pondera Egyesület teljesen más
kategória, nem gondolja azt sem, hogy semmit ne kapjanak, de nyílván ekkora
összeggel, amely az ő igényük volt, nem tudják támogatni az egyesület. Alpolgármester
úrnak abban teljesen igaza van, hogy más forrásból is tudják majd maguk számára
biztosítani. Rövidesen visszakerül majd a testület elé ez is, amint találtak lehetőséget a
finanszírozásra.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő 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
45/2016.(III.17.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Civil szervezetek támogatásáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.
évi költségvetésből a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület
és a Pondera Egyesület részére egyelőre támogatást nem
tud nyújtani, de év közben, a költségvetés alakulásának
függvényében a támogatási igényük ismételten előterjesztésre
kerülhet.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, civil szervezetek

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

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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