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Közgyűlése 

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évben csatlakozott Miskolc 
Kistérség Többcélú Társulásához. Az eltelt időben megkezdődött a társulási 
megállapodásban foglalt feladatok ellátórendszerének kialakítása.

Az elmúlt időszakban több önkormányzat részéről vetődött föl az igény, hogy a 
közművelődési területről a könyvtári szolgáltatás biztosításával bővíteni lehetne a 
társulásban részt vevő önkormányzatok együttműködését, ezáltal az érintett 
lakosság jobb ellátását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Könyvtár tájékoztatása szerint, a miskolci 
kistérséghez tartozó települések közül négyben egyáltalán nincs könyvtár, hét 
településen működik ugyan könyvtár, de nem szerepel nyilvános könyvtárak 
jegyzékén, s a Megyei Könyvtár szakvéleménye szerint hat településen ugyan van 
olyan könyvtár, amely szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén, szakmailag 
indokolt lehet annak levétele a jegyzékről. Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy 
17 településen tudunk a könyvtári szolgáltatás terén jelentős előrelépést elérni. Nem 
elhanyagolható, hogy mindezekre a jelenlegi szabályzás szerint központi 
költségvetési forrás is igényelhető. 
Ugyancsak a múlt esztendőben vetődött föl annak igénye, hogy célszerű lenne a 
közmunkaprogramokra kistérséges szinten pályázni. A közmunkaprogram kistérségi 
szintű pályáztatása az idei évtől valósággá vált, a tanács két alkalommal is döntött 
közmunkapályázat leadásáról.

Mindkét feladat „közművelődés és foglalkoztatás”  beépítése a társulási 
megállapodásban azért is célszerű, mert a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004.évi CVII. törvény. 2 § (1) bekezdésében felsorolt és 
ajánlott tevékenységi körök között mindkét feladat szerepel. 
Várható, hogy a közmunkaprogramok címzettjei a későbbiekben is a többcélú 
kistérségi társulások lesznek, ezért is célszerű a társulási Megállapodás kiegészítése 
a jelzett két feladattal.

A költségvetési támogatások folyósításának folytonosságához szükséges a Társulási 
Megállapodás módosításának társult önkormányzatok általi jóváhagyása.

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

Az önkormányzat regionális, kistérségi szerepének erősítését szolgálja a Társulási 
Megállapodás módosítása.

III. Előzmények
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2004. évben Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az un. „nagyvárosi modell” 
formában csatlakozott a Miskolci Kistérség Többcélú Társulásához. A társulást 
alkotó 40 településen közel 280.000 fő él. A kisebb települések önkormányzatainak 
egyrészt túlzott terhet jelent a kötelező önkormányzati feladatok ellátása, másrészt 
gondot okoz az aktív korú, képzettséggel nem vagy csak ritkán rendelkező, nem 
mobil lakosság alacsony foglalkoztatási szintje, amely problémák azonban az 
önkormányzatok összefogásával, együttműködésével hatékonyabban, 
gazdaságosabban működtethető ellátórendszer kialakításával részben 
orvosolhatóak.

IV. Várható szakmai hatások

Amennyiben a feladatellátásba a könyvtári szolgáltatás bekerül, több településen 
biztosítani tudjuk a szolgáltató könyvtári ellátást. E tevékenység nem korlátozódik 
majd egyszerű könyvtári kölcsönzésre, mert ezeken a helyeken biztosított lesz az 
internet hozzáférés is, ami az elektronikus önkormányzás illetve ügyintézés 
szempontjából fontos. A könyvtári szolgáltatás keretében eljuttathatók a kis 
településekre különféle rendezvények, biztosítható lesz a szakszerű és korszerű 
állományjavítás, feldolgozás, megoldott lesz a könyvtárközi kölcsönzés. Ezzel 
minden bizonnyal élénkíthető lesz az érintett települések közművelődési 
tevékenysége. A könyvtári szolgáltatás biztosítására - előzetes szándékaink szerint - 
együttműködésre törekszünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Könyvtárral, Miskolc 
Város Könyvtárával, s mindazon települések könyvtárával, amelyek nyitottak a 
hálózati tevékenységre, területi munkára. 

A Közmunkaprogramba való bekapcsolódás lehetőséget teremt arra is, hogy olyan 
ismeretekhez jussanak a programban részt vevők, amelyek elősegíthetik esetleges 
munkába állásukat.  Amennyiben a közmunkavégzésnek kialakul az egész 
kistérségre kiterjedő rendszere, képesek lehetünk nem csak lokális, hanem a 
kistérség nagyobb részére terjedő munkák felvállalására, vagy egyéb település 
nagyobb lélegzetű munkájában való közreműködésre is. Mindezek mellett létrejöhet 
olyan eszközpark is, amely helyi anyagi erőforrásokat válthat ki. 

V. Várható gazdasági hatások

A könyvtári szolgáltatás után ellátási helyenként 1,3 m Ft kiegészítő állami normatíva 
vehető igénybe. Ez az összeg önmagában nem elégséges arra, hogy 1-1 település 
ez irányú gondját megoldja, de jelentős segítséget jelenthet, a helyben lévő 
lehetőségek kiegészítésére. Természetesen a kiegészítő állami normatívát a 
kistérség veheti igénybe, s azok továbbítása nem lesz automatikus az ellátással 
érintett települési önkormányzatokhoz, hanem feladatok kívánunk finanszírozni a 
későbbiekben is. Azt biztosan kijelenthetjük, hogy egy tartós együttműködés esetén 
a jelenleginél nagyságrendekkel jobb feltételrendszer és szolgáltatás teremthető meg 
a kiegészítő normatíva segítségével. 

A közmunkaprogramban való részvétel több munkavállalónak, rajta keresztül több 
családnak jelenthet kedvező megélhetési lehetőséget. A települési önkormányzatok, 
amennyiben jól élnek ezzel a lehetőséggel, a településeken olyan feladatokat 
végezhetnek el, amelyek megoldására korábban nem volt lehetőség. A 
közmunkaprogram eredményezheti azt is, hogy a résztvevő önkormányzatok a 

3



szociális jellegű kiadásaikat ezáltal mérsékelhetik. Ennek következtében más, fontos 
területre jutatnak források. 

VI. Fennmaradt vitás kérdések

Az előkészítés folyamatában vitás kérdések nem merültek fel. 
A későbbiekben tárgyalásokat kell folytatni arról, hogy mely központi intézmény 
gesztorságával végezhető el a könyvtári szolgáltatás koordinálása. 
A közmunkaprogramban tapasztaltuk, hogy a résztvevő önkormányzatok eltérő 
feltételeket biztosítanak a munkavállalók részére. Van, ahol étkezési utalványt is 
biztosítanak. Ez önmagában nem probléma, gond akkor lehet, ha a közmunkában 
alkalmazottak fölvetik azt a kérdést, hogy miért nem egyformán részesülnek 
valamennyi juttatásban. Ez helyi kérdés, s minden település saját lehetőségeihez 
mérten ad további támogatást a munkabéren kívül. A közmunkaprogram pályázati 
kiírása nem minden esetben ugyanazon feltételekkel jelenik meg. Javasoljuk, hogy a 
pályázati kiírásokat alaposan ismerjék meg, hogy annak minden feltétele 
teljesülhessen. Így elkerülhető lehet az a probléma, amivel az első program 
indításakor kellett szembenézni. A nagyszámú munkanélküli ellenére nagy 
erőfeszítések árán lehet csak a megfelelő létszámot biztosítani. Még így sem biztos, 
hogy nem lesz szükség a megállapodás módosítására. 

VII. Kapcsolódások

A tervezet két feladat beilleszthető a kistérségi feladatellátás rendszerébe, jól 
egészíti ki a már felvállalt és ellátott területeket és sikeres megvalósítás esetén a 
megállapodás újabb elemekkel egészülhet ki. 

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtót a Társuláson keresztül javasolt tájékoztatni.

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „  Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása” című 
előterjesztést  megtárgyalta és a társulási megállapodás módosítását a 
mellékelt szövegezés szerint elfogadja. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának 
aláírására.

Felelős: Káli Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik: Közigazgatási és Jogi Főosztály

Miskolc, 2007. július „…”

K á l i  Sándor
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1. számú melléklet

5. számú szerződés módosítás 
Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásához

Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását 
(továbbiakban Megállapodás ) a társult önkormányzatok az alábbiak szerint 
módosítják:

1.) A Társulási Megállapodás „ A Társulás célja és feladata „ című II fejezetének 
1. pontjában  található felsorolást - a 2004.évi CVII. tv. 2.§ (1) bekezdésében 
foglalt feladatok közül  - az alábbiakkal egészíti ki:
- Közművelődési, könyvtári szolgáltatás
 - Foglalkoztatás
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