EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. augusztus 27-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

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

TÁRGYSOROZAT

1. Belterületi utak felújításához fedezet biztosításáról
2. Kerítés építéséhez fedezet biztosításáról
3. Önkormányzati tulajdonban lévő Ziliz község közigazgatási területén fekvő
mezőgazdasági hasznosítású földek licit útján történő értékesítéséről
4. Az Edelény belterület 1174/12/A/7 hrsz-ú, Borsodi út 4. 2/2. szám alatti lakás
értékesítéséről
5. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
Alapító Okiratát módosító okirat módosításáról
6. Önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybevételéről

E d e l é n y, 2015. augusztus 27.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Borza Bertalan, Csabai Gyula, Fischer
Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Loj
Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya,
Virág Tamás képviselők
Igazoltan távol: Béres Tibor képviselő
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén
résztvevőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős
testületből 11 fő jelen van.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Belterületi utak felújításához fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
2. Kerítés építéséhez fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
3. Önkormányzati tulajdonban lévő Ziliz község közigazgatási területén fekvő
mezőgazdasági hasznosítású földek licit útján történő értékesítéséről
Előadó: polgármester
4. Az Edelény belterület 1174/12/A/7 hrsz-ú, Borsodi út 4. 2/2. szám alatti lakás
értékesítéséről
Előadó: polgármester
5. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
Alapító Okiratát módosító okirat módosításáról
Előadó: polgármester
6. Önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybevételéről
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 a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra bocsátja a
módosítással együtt.
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 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
118/2015.(VIII.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak meghatározásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1.

Belterületi utak felújításához fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester

2.

Kerítés építéséhez fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester

3.

Önkormányzati tulajdonban lévő Ziliz község közigazgatási
területén fekvő mezőgazdasági hasznosítású földek licit útján
történő értékesítéséről
Előadó: polgármester

4.

Az Edelény belterület 1174/12/A/7 hrsz-ú, Borsodi út 4. 2/2.
szám alatti lakás értékesítéséről
Előadó: polgármester

5.

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely Alapító Okiratát módosító okirat módosításáról
Előadó: polgármester

6.

Önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybevételéről
Előadó: polgármester
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Tárgyalt napirendi pontok
1./ Napirendi pont tárgya:
Belterületi utak felújításához fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 124./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő örül annak, hogy most ennek a két utcának a felújítására sor
kerül. Gyakorlatilag ez a két utca zsákutca, de ha valaki elmegy, és megnézi az utak
állapotát, akkor úgy gondolja, hogy nagyon ráfér a felújítás, mert elég kátyús. Bízik
benne, hogy annak ellenére, hogy martaszfalttal készül a kopóréteg, minőségében nem
lesz vele gond, és egy hathatós műszaki ellenőrzéssel ennek a két utcának jó minőségű
útja lesz.
Polgármester: Helyesbíti képviselő urat, mert nem martaszfalttal, hanem melegaszfalttal fog készülni a Semmelweis és a Bólyai út burkolata. A határozati javaslatban
is egyértelműen le van írva, hogy melegaszfalt burkolattal fog megtörténni a felújítás.
Elmondja, hogy a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázaton sajnos nem nyertek,
ezért kénytelenek ezt a két utcát saját forrásból felújítani.
Ezek után – mivel további kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2015.(VIII.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Belterületi utak felújításához fedezet biztosításáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a belterületi utak felújításához fedezet biztosításáról
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bólyai
János (772/44 hrsz) és Semmelweis utak (772/14)
melegaszfalt-burkolattal történő felújítására 5.000.000 forint
fedezetet biztosít Edelény Város Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről
szóló
1/2015.(II.13.)
önkormányzati
rendeletének 6. melléklet „9. 77. hrsz. ingatlan 2/3 részének
megvásárlása” sorában szereplő 3.500.000 forint és a „12.
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Művelődési Központ statikai tervezése” sorában szereplő
2.500.000 forintból 1.500.000 forint átcsoportosításával.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
kötelezettségvállalásokra, szerződés aláírására.
3. Képviselő-testület elrendeli a költségvetési rendelet soron
következő módosításakor az átcsoportosítások átvezetését.
Határidő: 2015.09.30.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

2./ Napirendi pont tárgya:
Kerítés építéséhez fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 125./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő: Az előterjesztésből kitűnik, hogy 143 fm hosszban kell
utcafronti kerítést építeni, és ehhez képest az árajánlat fajlagosan lebontva folyóméterre
65 ezer pár száz forintot hoz ki, ami soknak tűnik. Ugyanakkor, ha mélységeiben
belenéznek a költségvetésébe, akkor látható, hogy egy régi kerítésnek a bontását is
magában foglalja. Nagyon fontos, és nagyon jó dolognak tartja, hogy benne van a
bekötő útnak a szélesítése, főleg a ráforduló sugárral, hiszen volt már, amikor
áruszállító autó akadt fel a kerítésoszlop pillérén. Járdák, burkolatok építéséről is szó
van, nemcsak kimondottan a kerítés építéséről, amilyen címszó alatt fut ez az
előterjesztés, hanem ennél sokkal többről. Úgy gondolja ez lesz a pont az „i” betűn, egy
szép, felújított komplexumnak meg fogják adni az arculatát is. Az előterjesztést a maga
részéről elfogadja és elfogadásra javasolja.
Polgármester: Láthatják az előterjesztésből, hogy az eredetileg beérkezett árajánlatok
a határozati javaslatban szereplőnél nagyságrendjével magasabb ajánlatok voltak, 15,8
és 16,6 millió forint, és mivel a két ajánlat közül az egyik picit időn túl érkezett, ezért
lehetőség nyílt arra, hogy a jobb árat adójával, a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kftvel tárgyalásos eljárást folytassanak le. Ez alapján sorra vették a különböző tételsorokat
a költségvetésben és így kerekedett ez az ajánlat a Kft. részéről. Nyilván soknak tűnik,
viszont egyértelmű, hogy ez alatt az ár alatt, egyszerűen ezt a kerítést, amit oda
megálmodtak és megterveztettek, nem lehet megvalósítani kevesebb pénzből.
Hozzáteszi még, hogy püspök úr és a két iskola vezetése is rendkívüli örömüket
fejezték ki, amiért ezt a kerítést az önkormányzat megépíti. Azt gondolja, hogy a
megépülő kerítésépítés méltó lesz ahhoz az intézmény-komplexumhoz, ami ott kezd
kialakulni.
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A határozati javaslathoz módosító indítványt tesz. Elnézést kér, amiért most teszi meg,
de a mai napon egyeztetett főépítész úrral a tervezés értékéről, aki tervezte ezt a
kerítést. Főépítész úr bruttó 270 ezer forint tervezési díjat szeretne ezért a kerítésért, és
szeretné, ha módosító indítványként a képviselő-testület ezt az összeget elfogadná.
Felkéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a tervezési költség forrás oldalát ismertesse
Száz Attiláné osztály vezetője elmondja, hogy a határozati javaslat 2./ pontjában
szereplő „buszmegállók kialakítása” és a „Művelődési Központ statikai tervezése”
sorában szereplő, feladathoz rendelt összegből, ugyanezen forrásból kerüljön
biztosításra 270 eFt a kerítés tervezési költségére.
Polgármester ezek után szavazásra bocsátja azon módosító javaslatot, hogy a kerítés
tervezésére kerüljön bruttó 270.000,- Ft biztosításra, a határozati javaslat 2./ pontjában
ugyanazon források terhére.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt szavazásra bocsátja a határozati javaslat
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 11 képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2015.(VIII.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Kerítés építéséhez fedezet biztosításáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kerítés
építéséhez fedezet biztosításáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő–testülete (a
továbbiakban Képviselő-testület) hozzájárul a Edelényi Szent
János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, valamint a
Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskola főhomlokzati kerítésének Körtvély Zoltán
okleveles építészmérnök tervei alapján történő megépítéséhez.
2. A kivitelezés megvalósításához a 2015 évi költségvetésben
tervezett 6.000 eFt-on felül további 3.394.793,-Ft fedezetet biztosít
az Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendeletének 6. melléklet 15.
sorában szereplő „Alugyár buszmegállók kialakítása” beruházási
feladathoz rendelt 6.000 eFt összegből rendelkezésre álló 2.670
eFt és a „12. Művelődési Központ statikai tervezése” sorában
szereplő 2.500.000 forintból rendelkezésre álló 1000 eFt terhére,
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továbbá ugyanezen forrásból 270 eFt-ot a kerítés tervezési
költségére biztosít.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal, illetve 2015. október 31.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

3./ Napirendi pont tárgya:
Önkormányzati tulajdonban lévő Ziliz község közigazgatási
mezőgazdasági hasznosítású földek licit útján történő értékesítéséről
Előadó: polgármester

területén

fekvő

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 126./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Káli Richárd képviselő: A szakvéleményben az értékelésnél a kínálati árak miatt -20%kal, az alacsony AK értéke miatt szántó esetében -10 %-kal, a további, legelő, erdő,
vízmosás esetén pedig -35 %-kal csökkentik az árat. Lehet-e azt tudni, hogy ezeknek a
területeknek mennyi az aranykorona értéke.
Vártás József jegyző: Az értékbecslés mellékletét képezi a tulajdoni lap, amelyből
kiderül az aranykorona érték.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy a 1998-as éveket követően az önkormányzat
azon a területen hulladéklerakót akart építeni. Ez egy rendkívül kedvezőtlen adottságú
terület, nagy része dombos, kökénybokrokkal, egyéb gyomnövényekkel benőtt,
vízmosásos terület, ami mezőgazdasági művelésre nem igazán alkalmas, nem is
nagyon művelték, nagyon kicsi része az, ami a besorolása szerint szántó, ez a terület
inkább legeltetésre volt alkalmas.
A most napirenden lévő állami földek értékesítésével kapcsolatban a kormány az állami
földek értékesítési árában a helyi értéknél +10 %-ot jelölt meg. Egyre jobban látszódik
az, hogy a föld, mint vagyonelembe, egyre többen fognak belefektetni. Úgy gondolja,
hogy az önkormányzat jókor jön vele piacra, jókor hirdeti meg.
Polgármester: A földeket szeretnék meghirdetni országos szaklapban, és biztosak
abban, hogy lesz rá érdeklődő, és remélhetően a licittárgyaláson magasabb árat is el
tudnak érni.
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Amit képviselő úr elmondott, abban teljesen igaza van, az akkori önkormányzatnak
terve volt, hogy ott hulladéklerakót épít a város részére. Akkor ez meghiúsult, utána
pedig már a jogszabály nem is adott lehetőséget arra, hogy ilyen hulladéklerakók létesüljenek. Ennek a területnek a java része csak kecskék legeltetésére alkalmas.
Ezek után szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2015.(VIII.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Önkormányzati
tulajdonban
lévő,
Ziliz
község
közigazgatási
területén
fekvő,
mezőgazdasági
hasznosítású földek licit útján történő értékesítéséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Önkormányzati tulajdonban lévő, Ziliz község közigazgatási
területén fekvő, mezőgazdasági hasznosítású földek licit útján történő
értékesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete– az Ozorák
István igazságügyi ingatlan értékbecslő és műszaki szakértő (0682
ig sz.) által készített szakvéleményben megállapított értéken összesen 10.850.000,-Ft kikiáltási áron licittárgyalás útján,
kizárólag egyben értékesíti az önkormányzat 1/1 arányú
tulajdonában álló, Ziliz külterület 028/2 és 028/4 hrsz-ú ingatlanjait,
továbbá a Ziliz külterület 030/1 hrsz-ú ingatlanban meglévő
6626/9080 arányú, illetve a Ziliz külterület 030/3 hrsz-ú
ingatlanban meglévő 28848/32792 arányú tulajdoni hányadát.
2. Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni az
Edelényi Városi Televízióban és Edelény Város honlapján:
FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA
Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesítésre meghirdeti az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában
álló, Ziliz külterület 028/2 és 028/4 hrsz-ú ingatlanjait, továbbá a
Ziliz külterület 030/1 hrsz-ú ingatlanban meglévő 6626/9080
arányú, illetve a Ziliz külterület 030/3 hrsz-ú ingatlanban meglévő
28848/32792 arányú tulajdoni hányadát. Az önkormányzat az
ingatlanokat kizárólag egyben értékesíti.
A pályázaton bárki részt vehet, aki az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal pénztárában legkésőbb 2015. szeptember 8án 9.00 óráig letétbe helyez 1.085.000,-Ft (azaz: Egymilliónyolcvanötezer forint) licitálási biztosítékot, amely a nyertes
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pályázónál a vételárba beszámít. Az ingatlan vételi jogát az nyeri el,
aki vállalja a legmagasabb vételár egy összegben történő
megfizetését.
Kikiáltási ár: 10.850.000,-Ft (azaz: tízmillió-nyolcszázötvenezer
forint)
Licit lépcső: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint)
Licittárgyalás időpontja: 2015. szeptember 8-án 9.00 óra
Helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme
(3780 Edelény, István király u. 52.)
A versenytárgyalást a jegyző vezeti.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást
ad: Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző, Tel: 48/524100/123 mellék (Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi
Osztály, 3780 Edelény, István király útja 52.)
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: 2015. szeptember 8, illetve 2015. november 30.
Felelős: polgármester
Értesül: ügyfél, osztályok

4./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 1174/12/A/7 hrsz-ú, Borsodi út 4. 2/2. szám alatti lakás
értékesítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 127./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a határozati javaslat 1./ pontjában a lakás „szolgálati” jellegét
„közérdekű” jellegűre javasolja módosítani. A módosító javaslat elfogadását szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 11 képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2015.(VIII.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 1174/12/A/7 hrsz-ú, Borsodi út 4.
2/2. szám alatti ingatlan licit útján történő értékesítéséről

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény belterület 1174/12/A/7hrsz-ú, Borsodi út
4. 2/2. szám alatti ingatlan licit útján történő értékesítéséről szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elrendeli az önkormányzat tulajdonát képező, Edelény
belterület
1174/12/A/7
helyrajzi
számú
ingatlan
értékesítésre történő meghirdetését, a lakás közérdekű
jellegének megszüntetésével egyidejűleg.
2. Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni
az Edelényi Városi Televízióban és Edelény Város
honlapján:
FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA
Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező, Edelény belterület
1174/12/A/7hrsz-ú, Borsodi út 4. 2/2. szám alatt található, 67 m2
területű, kettő és fél szobás, felújításra szoruló lakást.
A pályázaton bárki részt vehet, aki az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal pénztárában legkésőbb 2015. szeptember
10-én 11.00 óráig letétbe helyez
620.000,-Ft
(azaz:
Hatszázhúszezer forint) licitálási biztosítékot, amely a nyertes
pályázónál a vételárba beszámít. Az ingatlan vételi jogát az nyeri
el, aki vállalja a legmagasabb vételár egy összegben történő
megfizetését.
Kikiáltási ár: 6.200.000,-Ft (azaz: Hatmillió-kettőszázezer forint)
Licit lépcső: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint)
Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének időpontja:
2015.szeptember 1 – 9. napjain hétköznapokon.
Licittárgyalás időpontja: 2015. szeptember 10-én 11.00 óra.
Helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme
(Edelény, István király u. 52.)
A versenytárgyalást a jegyző vezeti.

10

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző, Tel: 48/524-100/123
mellék (Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi Osztály,
3780 Edelény, István király útja 52.)
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: 2015. szeptember 10., illetve 2015. szeptember 25.
Felelős: jegyző, polgármester
Értesül: osztályok
5./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító
Okiratát módosító okirat módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 128./ 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 – szavazásra bocsátja a határozati
javaslat elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2015.(VIII.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely Alapító Okiratát módosító okirat 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 107/2015. (VII.29.) határozattal
jóváhagyott Alapító Okiratát Módosító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
a) A Módosító Okirat „2. Az Alapító Okirat „1. Az intézmény neve,
székhelye:” pont helyébe az alábbi pont lép” pont helyébe az
alábbi pont lép:
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„2. Az Alapító Okirat „1. Az intézmény neve, székhelye:” pont helyébe
az alábbi pont lép:
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. telephelyei
telephely megnevezése
telephely címe
1 Művelődési Központ
3780 Edelény, Borsodi út 9.
Közérdekű Muzeális
3780 Edelény, Borsodi út 155.
2 Kiállítóhely (rövid neve:
Borsodi Tájház)
Közérdekű Muzeális
3780 Edelény, Váralja u. 1.
3 Kiállítóhely (rövid neve:
Borsodi Tájház)
Közérdekű Muzeális
3780 Edelény, Váralja u. 2.
4 Kiállítóhely (rövid neve:
Borsodi Tájház)
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.”
b) A Módosító Okirat „10. Az Alapító Okirat „9. Az intézmény
vezetőjének kinevezési rendje:” pont helyébe az alábbi pont
lép:” pont helyébe az alábbi pont lép:
„10. Az Alapító Okirat „9. Az intézmény vezetőjének kinevezési
rendje:” pont helyébe az alábbi pont lép:
„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-testülete 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, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.”
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c) A Módosító Okirat „12. Az Alapító Okirat „11. A
foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony” pont
helyébe az alábbi pont lép:” pont helyébe az alábbi pont lép:
„12. Az Alapító Okirat „11. A foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony” pont helyébe az alábbi pont lép:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek
jogviszonya:
foglalkoztatási
jogviszonyt szabályozó jogszabály
jogviszony
1 Közalkalmazotti
1992. XXXIII. törvény
jogviszony
2 Munkaviszony
2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről
3 Megbízásos jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről
4 Közfoglalkoztatási
2011. évi CVI. törvény a
jogviszony
közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolód,
valamint egyéb törvények
módosításáról”
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 Alapító Okiratát egységes szerkezetben
a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal, 2015. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK
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1. melléklet a 123/2015.(VIII.27.) határozathoz
Okirat száma: 1M/2015.
Módosító okirat
A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád MúzeumEdelény Város
Önkormányzat Képviselő-testülete, által 2012. december 12. napján kiadott,
268/2012. (XII.12.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom:
1. Az Alapító Okirat bevezető szövege helyébe az alábbi szöveg lép:
„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:”
2.Az Alapító Okirat „1. Az intézmény neve, székhelye:” pont helyébe az
alábbi pont lép:
„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
1.2.1székhelye: 3780 Edelény, István király útja 49.
1.2.2.telephelye(i):
telephely megnevezése

1 Művelődési Központ
Közérdekű Muzeális

2 Kiállítóhely (rövid neve:

telephely címe
3780 Edelény, Borsodi út 9.
3780 Edelény, Borsodi út
155.

Borsodi Tájház)
Közérdekű Muzeális

3780 Edelény, Váralja u. 1.

3 Kiállítóhely (rövid neve:
Borsodi Tájház)
Közérdekű Muzeális

3780 Edelény, Váralja u. 2.

4 Kiállítóhely (rövid neve:
Borsodi Tájház)

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.
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8 Konyha

3780 Edelény, Borsodi út 36/b.

9 Rakacai üdülőház

3754 Szalonna, Ibolya út 55.”

3. Az Alapító Okirat „2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:” pont
helyébe az alábbi pont lép:
„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.Az Alapító Okirat „3. Az intézmény fenntartója, irányító szerve, székhelye:”
pont helyébe az alábbi pont lép:
„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.megnevezése: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
3.2. A költségvetési szerv fenntartója:
3.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.”
5.Az Alapító Okirat „4. Az intézmény működési területe:” pont helyébe az alábbi
pont lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Edelényi Járás területe.”
6.Az Alapító Okirat „5. Gazdálkodási besorolás:” pont törlésre kerül.
7.Az Alapító Okirat „6. Ellátandó alaptevékenysége (szakfeladat száma):”
helyébe az alábbi pont lép:
„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:

1

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység
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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.
4.4.

1
2
3
4
5
6

7

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044

Könyvtári szolgáltatások
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,

16

- helytörténeti munkák (értekezések, dolgozatok, szociográfiák,
stb.) kiadatása, kiadása, árusítása,
- közhasznú szolgáltatások közvetítését,
- városi kiadványok terjesztését, a városi intézmények
szolgáltatásairól a tájékoztatást,
- a könyvtári területen az alaptevékenység megvalósítását
elősegítő rendezvények előkészítését és szervezését,
- a lakosság számára internet- és fax-szolgáltatás, valamint
számítógép használat, fénymásolás.
8

9

10

11

12

13

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység
- az engedélyben foglalt területen gyűjtést folytat néprajzi,
történelmi, művelődéstörténeti tárgykörben.

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység
- bemutatja a tájházban őrzött értékeket

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
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.

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és
megóvása
- a történelmi hely megőrzéséről, bemutatásáról, fejlesztéséről
való gondoskodás,
- dokumentumok gyűjtése az objektumról,
- a történelmi hely népszerűsítése kiadványokban, helyi és
országos médiákban.

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- 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

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
- magas színvonalon biztosítja a település lakói számára a
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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
- A nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása. A
Városi Önkormányzat megbízásából és támogatásával szervezi
és rendezi a városi, állami és nemzeti ünnepek megemlékezéseit
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

083020

Könyvkiadás

083030

Egyéb kiadói tevékenység

083050

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
- lapkiadás
- képfelvétel, sokszorosítás
- hirdetés
- videofelvétel készítés
- filmgyártás
- televíziós műsorszolgáltatás
- hírügynökségi szolgáltatás

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő
képzések, támogatások

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

8.Az Alapító Okirat „7. A feladat ellátását szolgáló ingatlanvagyon:” pont
törlésre kerül.
9.Az Alapító Okirat „8. A használatba
rendelkezési jog:” pont törlésre kerül.

18

adott

ingatlanvagyon

feletti

10.Az Alapító Okirat „9. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:” pont
helyébe az alábbi pont lép:
„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,
felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.”
11.Az Alapító Okirat „10. Az intézmény képviseletére jogosultak:” pont
törlésre kerül.
12.Az Alapító Okirat „11. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony: pont helyébe az alábbi pont lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási
jogviszony
1

Közalkalmazotti
jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
1992. évi XXXIII. törvény

2 Munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

3 Megbízásos jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Közfoglalkoztatási
4
jogviszony

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

13.Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi ponttal:
„2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.01.17.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult
szervek
2.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.”
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14. Az Alapító Okirat „12. Záró rendelkezés:” pont helyére az alábbi pont
lép:
„6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. december 12. napján kelt,
268/2012.(XII.12.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.”

Kelt: Edelény, 2015. augusztus …

P.H.

Molnár Oszkár
polgármester
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2. melléklet a 123/2015.(VIII.27.) határozathoz
Okirat száma: 1A/2015.
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

Vendégház

3780 Edelény, István király
útja 63.

Konyha

3780 Edelény, Borsodi út
36/b.

Rakacai üdülőház

3754 Szalonna, Ibolya út 55.

7
8
9
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2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma:1990.01.17.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult
szervek
2.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.megnevezése: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
3.2. A költségvetési szerv fenntartója:
3.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.” szöveg lép.

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
besorolása:

1
4.3.

szakágazat
száma
910100

szerv

főtevékenységének

államháztartási

szakágazati

szakágazat megnevezése
Könyvtári, levéltári tevékenység

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
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
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Kor-mányzati funkciószám

1
2
3
4
5
6

7

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044

Könyvtári szolgáltatások
A Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár az állampolgárok és
jogi személyek számára korlátozás nélkül, közvetlenül köteles
biztosítani a könyvtári szolgáltatást:
- A könyvtári dokumentumok kölcsönzését, illetve helyben
való használatát,
- Könyvtárhasználói kérésre, illetve más könyvtár számára a
könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét postai úton és
telefaxon, eredetiben és másolatban,
Bibliográfiai,
szakirodalmi
tájékoztatást,
valamint
számítógépes
információs
szolgáltatást
(országos
szolgáltatások igénybevételével is),
- Szóbeli és írásos tájékoztatást az intézmény gyűjtőköréről,
szolgáltatásairól,
- a könyvtári rendszer szolgáltatásairól a tájékoztatást,
- a könyvtári és információs, valamint a múzeumi hálózat
szolgáltatásainak a közvetítését,
- A városra vonatkozó könyvtári jellegű dokumentumokat,
illetve információkat (helyismereti tevékenység),
- A gyermek könyvtárhasználóvá nevelése érdekében
műhelyeket, klubokat, játszóházakat, táborozást szervez,
Helytörténeti
munkák
(értekezések,
dolgozatok,
szociográfiák, stb.) kiadatása, kiadása, árusítása,
- Közhasznú szolgáltatások közvetítését,
- Városi kiadványok terjesztését, a városi intézmények
szolgáltatásairól a tájékoztatást,
- A könyvtári területen az alaptevékenység megvalósítását
elősegítő rendezvények előkészítését és szervezését,
- A lakosság számára internet- és fax-szolgáltatás, valamint
számítógép használat, fénymásolás.
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8

9

10

11

12

13

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység
- Az engedélyben foglalt területen gyűjtést folytat néprajzi,
történelmi, művelődéstörténeti tárgykörben.

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység
- Bemutatja a tájházban őrzött értékeket

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
- 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.

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és
megóvása
- A történelmi hely megőrzéséről, bemutatásáról,
fejlesztéséről való gondoskodás,
- Dokumentumok gyűjtése az objektumról,
- a történelmi hely népszerűsítése kiadványokban, helyi és
országos médiákban.

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- 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

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
- 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 rétegspecifikusan valósítja meg
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- 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
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
4.5.

082093

Közművelődés –
művészetek

egész életre

kiterjedő tanulás, amatőr

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

083020

Könyvkiadás

083030

Egyéb kiadói tevékenység

083050

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
- lapkiadás
- képfelvétel, sokszorosítás
- hirdetés
- videofelvétel készítés
- filmgyártás
- televíziós műsorszolgáltatás
- hírügynökségi szolgáltatás

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

101240

Megváltozott munkaképességű személyek
elősegítő képzések, támogatások

foglalkoztatását

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

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,
felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
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5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

1992. évi XXXIII. törvény

2

Munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

3

Megbízásos jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

4

Közfoglalkoztatási
jogviszony

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

6.Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. december 12. napján kelt,
268/2012.(XII.12.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Kelt: Edelény, 2015. augusztus …..
P.H.
Molnár Oszkár
polgármester
6./ Napirendi pont tárgya:
Önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybevételéről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 128./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Borza Bertalan képviselő véleménye szerint az előterjesztés címe sokak számára nem
mond semmit, hogy ASP központ, de ha megfordítják a betűket SAP-ra, akkor az
eléggé ismert és elterjedt komplex vállalatirányítási rendszert jelent. Munkája során már
évek óta használja, és azt látja, hogy gyakorlatilag ugyanaz az ASP, csak átadaptálták
az önkormányzatokra, ugyanazokkal a modulokkal épül fel, és ugyanazokat a célokat
szolgálná. Ő nem zárkózna el ennek a rendszernek a használatától, mert nagyban
megkönnyítené a hivatalnak a munkáját, és meg is gyorsítaná. A bizottsági ülésen
ugyanakkor jegyző úr elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs még meg ehhez a
technikai háttere, hogy mindenki, mindenhol tudja használni. Ezt úgy tekintené, hogy ez
egy halasztás lenne, és egy év múlva visszatérnek erre a kérdésre.
Vártás József jegyző: Biztosak benne, jövőre a kormányzat kötelezővé fogja tenni
ennek a rendszernek a bevezetését. Nyugodtan mondhatják, hogy alapvetően teszt
időszakban van ez a program, megvárják, míg kijöjjenek a gyengeségei és jövőre már
biztosan arról fognak tárgyalni majd, hogy kötelező a csatlakozás.
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a határozati
javaslat elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2015.(VIII.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Önkormányzati
igénybevételéről

ASP

központ

szolgáltatásainak

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybevételéről
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1./

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő–testülete (a
továbbiakban
Képviselő-testület)
az
ebr42
információs
rendszeren keresztül 2015. július 29. napján kézhez kapott „ASP
országos felmérés – 2015” tárgyú egyedi adatgyűjtéshez
kapcsolódóan nyilatkozik, hogy jelenleg az Önkormányzati ASP
központ szolgáltatásait nem kívánja igénybe venni.

2./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képező nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2015. szeptember 14.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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Melléklet a 124/2015.(VIII.27.) határozathoz
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Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt –
megköszönte a megjelenést, és a rendkívüli nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző

29

