
                          
 
 
 
   
 
 
 

M E G H Í V Ó  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő ülését 2016. május 05-én 
du. 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton 
tisztelettel meghívom. 
 

NAPIRENDI PONT: 
 
1./ Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására szövegjavaslat 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
2./ „Tiszacsege város közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek 

a korszerűsítése” című projekt költségvetésének megtárgyalása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
3./ Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon, valamint a Tiszacsegei 

Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
4./ Különfélék 
 

Tiszacsege, 2016. május 4.       
 

Tisztelettel: 
 
 Szilágyi Sándor 

         polgármester 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 

e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2016. május 05-én tartandó testületi ülésére 
 
 

 
 

Tárgy:  Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására szövegjavaslat 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontja a települési önkormányzat feladataként határozza meg az egészségügyi 
alapellátás biztosítását.  
Az Országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvényt (Eatv.). Az Eatv. - az önkormányzatok feladatai vonatkozásában - 2015. 
augusztus l-től hatályon kívül helyezte az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
(Eütv.) 152.§ (1)-(2) bekezdését. 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény értelmében a települési 
önkormányzat feladata gondoskodni az egészségügyi alapellátás keretében a háziorvosi és 
házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó 
ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. A törvény úgy 
rendelkezik, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által kijelölt 
praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és 
kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Az alapellátási törvény szerint a körzetek 
megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani 
intézet véleményét is.  
 
Tiszacsegén 3 háziorvosi, 1 házi gyermekorvosi és 2 fogorvosi körzet található. A tiszacsegei 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek beosztását az önálló orvosi tevékenység 
körzeteiről szóló 15/2002.(VIII.28.) KT. számú rendelet határozza meg. Ennek átfogó 
felülvizsgálatát egyrészt az alapellátási törvény és így a rendeletalkotásra való felhatalmazó 
rendelkezés megváltozása indokolja.  
 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt 5.§ (1) bekezdés a)-e) 
pontjaiban meghatározott valamennyi egészségügyi alapellátás körzeteit az Eatv. 6.§ (1) 
bekezdése alapján önkormányzati rendeletben kell szabályozni:  
„6.§ (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő 
által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az 
egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet 
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székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák 
meg."  
 
A 6.§ (2) bekezdés alapján: „A körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az 
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is."  
 
Az előterjesztés mellékletét képező javaslat, rendelettervezet a jelenlegi körzetbeosztást, 
illetve az érintett települések közigazgatási területét tünteti fel. A rendelettervezet képviselő-
testület által történő elfogadását követően kerülne sor a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 
(NEFI) véleményének beszerzésére. A vélemény önkormányzathoz történő megérkezését 
követően van lehetőség a rendelettervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására.  
 
Az előadottak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási 
körzetekről szóló önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
Tiszacsege, 2016. május 4.  
 
         Szilágyi Sándor 
            polgármester 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
... /2016. (…….) KT. számú HATÁROZAT: 

 
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetről 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete:   
 
1. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti 

tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja. 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt rendelettervezetet véleményezés 

céljából küldje meg a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad 
tér 2.). 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett 
rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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T E R V E Z E T 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2016.(… …) önkormányzati rendelete 
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az  
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 
rendeletet alkotja:  

1. § 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 
 
Területi hatály: A rendelet területi hatálya Tiszacsege Város közigazgatási 

területére terjed ki. 
 
Személyi hatály: A rendelet személyi hatálya kiterjed a Tiszacsege Város 

közigazgatási területén területi ellátási kötelezettség körében 
önálló orvosi tevékenységet végző orvosokra, azaz háziorvosokra, 
a házi gyermekorvosra, a fogorvosokra. Kiterjed továbbá a 
védőnőkre, az ügyeleti ellátásban résztvevő megbízottakra, az 
iskola-egészségügyi orvosra és bölcsőde orvosra. 

 
Tárgyi hatály: A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a házi orvosi ellátásra, házi 

gyermekorvosi ellátásra, fogorvosi ellátásra, ügyeleti ellátásra, 
védőnői ellátásra, iskola-egészségügyi ellátásra, bölcsőde orvosi 
ellátásra. 

 
Önálló orvosi tevékenység: A területi ellátási kötelezettség körében az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés a) 
pontja szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos és a fogorvos 
által nyújtott egészségügyi ellátás. 

 
 

2. § 
 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖRZETEK 
 
(1) Háziorvosi tevékenység Tiszacsege Város közigazgatási területén három körzetben 

folytatható. Az egyes körzetekhez tartozó utcák jegyzékét jelen rendelet 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 

 
(2) Házi gyermekorvosi tevékenység Tiszacsege Város közigazgatási területén egy 

körzetben folytatható.  
 
(3) A fogorvos által nyújtott egészségügyi ellátás két körzetben folytatható. Az egyes 

fogorvosi körzetekhez tartozó utcákat jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.  
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(4) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti 
ellátás tekintetében Tiszacsege Város, Egyek Nagyközség, Újszentmargita Község 
közigazgatási területei Tiszacsege székhellyel egy körzetet alkotnak. 

 
(5)  Védőnői ellátás Tiszacsege Város közigazgatási területén egy körzetben folytatható, 

melybe Tiszacsege Város teljes közigazgatási területe beletartozik.  
 
(6) Iskola-egészségügyi ellátás Tiszacsege Város közigazgatási területén egy körzetben 

folytatható, melybe Tiszacsege Város teljes közigazgatási területe beletartozik.  
 
(7)  A bölcsőde orvosi tevékenység Tiszacsege Város közigazgatási területén egy körzetben 

folytatható, melybe Tiszacsege Város teljes közigazgatási területe beletartozik. A 
körzetbe a település 0-2 éves korú lakossága tartozik.  

 
(8) A vonatkozó egészségügyi tárgyú jogszabályok értelmében és az azokban foglalt 

kereteken belül – a betegnek/biztosítottnak garantált azon jogát, melynek értelmében 
az ellátást végző orvos megválasztásában dönteni jogosult – az alapellátási körzetek 
jelen rendelet általi megállapítása nem érinti.  

 
3. § 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az önálló orvosi tevékenység körzeteiről szóló 15/2002.(VIII.28.) KT. 

számú rendelet.  
 
Tiszacsege, 2016. ...  
 
 
  Szilágyi Sándor      Dr. Kertész Marianna 
     polgármester      jegyző 
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1. sz. melléklet a …/2016.(… …) önkormányzati rendelethez 
 

HÁZIORVOSI KÖRZETEK TERÜLETI BEOSZTÁSA 
 
 

1. számú HÁZIORVOSI KÖRZET 

Közterület neve 
Arany J. 
Árpád 
Bartók 
Bárórész 
Batthyány 
Béke 
Bem 
Bocskai 
Búzavirág 
Deák F.  
Diófa 
Dózsa Gy. 
Eötvös 
Erdőgazdaság 
Erzsébet 
Gárdonyi G. 
Gátőrházak 
Határ 
Hársfa 
Hold 
Hunyadi 
Ibolya 
Kiss E.  
Kölcsey 
Munkácsy 
Muskátli 
Nap 
Nagymajor 
 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
 

Nyugat 
Óvoda 
Pacsirta 
Pipacs 
Rezeda 
Rózsa 
Rozmaring 
Szegfű 
Szilágyi K. 
Tisza 
Tiszavirág 
Tompa 
Ültetés I. 
Ültetés II. 
Ürgés 
Vadrózsa 
Viola 
Víz 
Wesselényi 
Zátony I. 
Zátony II. 
Zátony III. 
Zátony IV. 
Zátony V. 
Zátony VI. 
Zátony VII. 
Zrínyi 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 

 
 
 



6 
 

 
2. számú HÁZIORVOSI KÖRZET 

Közterület neve 
Ady E. 
Bercsényi 
Cserepes 
Esze T. 
Ipar 
Honvéd 
Játszótér 
József A. 
Kastély 
Kendergyár 
Kinizsi 
Liget 
Liszkai  
Liszt F. 
Madách 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 

Pethő B.  
Rákóczi 
Széchenyi 
Táncsics 
Tavasz 
Teleki 
Temető 
Templom 
Tó 
Toldi 
Tóth F. 
Török B. 
Vasút 
Vécsey 
Víztorony 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 

 
 

3. számú HÁZIORVOSI KÖRZET 

Közterület neve 
Barna 
Báthori 
Bethlen 
Csokonai 
Csonka 
Csurgó 
Dobó 
Fő  
Hataj 
Homok 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 

Homokhát I. 
Homokhát II. 
Iskola 
Jókai  
Kazinczy 
Kisfaludy 
Kossuth 
Lehel 
Petőfi 
Vásártér 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
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2.  sz. melléklet a …/2016.(… …) önkormányzati rendelethez 

 
FOGORVOSI KÖRZET TERÜLETI BEOSZTÁSA 

 

1. FOGORVOSI KÖRZETHEZ TARTOZÓ UTCÁK: 

Közterület neve Közterület neve 

Ady Endre 
Árpád 
Barna 
Bárórész 
Bartók Béla 
Batthyány 
Bem 
Bethlen 
Búzavirág 
Cserepes 
Csonka 
Csurgó 
Deák Ferenc 
Diófa 
Dobó 
Dózsa György 
Eötvös 
Erzsébet 
Esze Tamás 
Falashodály 
Fő 
Gárdonyi Géza 
Gátőrházak 
Gépjavító 
Hársfa 
Határ 
Hold 
Homok 
Homokhát I. 
Homokhát II. 
Honvéd 
Ibolya 
Inta 
Iskola 
Játszótér 
Jókai 
József Attila 
Kazinczy 
Kendergyár 
Kinizsi 
Kisfaludy 
Kiss Ernő 
Kossuth 
Kölcsey 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
 
utca 
 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
 
utca 
utca 
 
utca 
utca 
utca 
 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
 
utca 
utca 
 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 

Liget 
Liszkai János 
Liszt Ferenc 
Madách 
Munkácsy 
Muskátli 
Orgona 
Pacsirta 
Pethő Bálint 
Petőfi 
Pipacs 
Rezeda 
Rózsa 
Ságvári Endre 
Széchenyi 
Szilágyi Károly 
Táncsics 
Teleki 
Temető 
Templom 
Tisza 
Tiszavirág 
Tó 
Tóth Ferenc 
Török Bálint 
Ültetés I. 
Ültetés II. 
Ürgés 
Vadrózsa 
Vásártér 
Vasútállomás 
Vécsei 
Viola 
Víz 
Víztorony 
Wesselényi 
Zátony I. 
Zátony II. 
Zátony III. 
Zátony IV. 
Zátony V. 
Zátony VI. 
Zátony VII. 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca  
utca 
utca 
 
 



8 
 

 
 

2. FOGORVOSI KÖRZETHEZ TARTOZÓ UTCÁK: 
TISZACSEGE 

Közterület neve Közterület neve 

Arany János 
Báthori 
Béke 
Bercsényi 
Bocskai 
Csokonai 
Elek 
Erdőgazdaság 
Hataj 
Hunyadi 
Kecskés 
Lehel 
Nagymajor 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
 
utca 
utca 
utca 
 
utca 
 

Nap 
Nyugat 
Óvoda 
Puszlika 
Rákóczi  
Sóskás 
Tavasz 
Toldi 
Tompa 
Vasút 
Zrínyi 
 

utca 
utca 
utca 
 
utca 
 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
 
 

ÚJSZENTMARGITA 

Közterület neve Közterület neve 

Ady Endre 
Alkotmány 
Arany János 
Béke 
Bem József 
Bödönhát  
Csegei  
Dobó István 
Dózsa György 
Hunyadi 
Kossuth  
Kun Béla 
Lenin  
Margitaerdő 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
tanya 
út 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
tanya 
 

Margitai 
Mikroállomás 
Óvoda 
Petőfi 
Rákóczi 
Rózsa 
Ságvári Endre 
Szabadság  
Szélső  
Táncsics Mihály 
Tisza 
Váci Mihály 
Vörös Hadsereg 
Zrínyi 

utca 
 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 
 
A tervezett jogszabály: 
 

…/2016.(… …) önkormányzati rendelet 
az egészségügyi alapellátási körzetek 

megállapításáról 
A tervezett jogszabály várható következményei: 
 
Társadalmi hatásai: 
 

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása 
nincs.  

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának gazdasági hatása 
nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának költségvetési 
hatása nincs.  

Környezeti következmények: 
 

A rendelet megalkotásának környezeti 
következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet megalkotásának egészségügyi 
következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelet megalkotásának adminisztratív 
terhet befolyásoló hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

A 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-a. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

Mulasztásban megnyilvánuló 
jogszabálysértés 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A feltételek biztosítottak, a rendelet 
elfogadása és alkalmazása nem igényel 
többletforrást. 

Kelt: 2016. május 4.  
  

 
Dr. Kertész Marianna 

     Jegyző 
 

 







 

Segédtáblázat az egészségügyi körzetek kialakításáról szóló önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálatához 

(2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásokról) 

 

Település neve: 

Rendelet száma: 

 

igen 

 

nem 

 

 

felügyeleti 
intézkedés 

 
Rendeletben megállapítja és kialakítja az 
egészségügyi alapellátások körzeteit? (6. § (1) 
bekezdés) 

   

- háziorvosi ellátás X   

- házi gyermekorvosi ellátás  X  

- fogorvosi alapellátás X   

- ügyeleti ellátás  X  

- védőnői ellátás  X  

- iskola-egészségügyi ellátás  X  

 
Az önkormányzat túlterjeszkedik-e a törvényben 
biztosított hatáskörén? 

   

 

A rendelkezések összhangban vannak-e a 
magasabb szintű jogszabályokkal? 

   

 

Az egészségügyi alapellátásért felelős módszertani 
intézet véleményét kikérték-e? (csak ha a rendelet 
vagy a módosítás 2015. augusztus 1-jét követően 
lépett hatályba, 6. § (2) bekezdés) 

 

   

 

A települési önkormányzat honlapján megtalálható-e 
a rendelet? 

X   

 

A Nemzeti Jogszabálytár felületére feltöltésre került-
e a rendelet? (csak ha a rendelet megalkotására vagy 
módosítására 2013. június 30. napját követően került 
sor) 

 X  

Egyéb: 



Tiszacsege város közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” című projekt 
költségvetésének megtárgyalása



                          
 
 
 
   

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
…………………………. 

dr. Kertész Marianna jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 05-én tartandó 

ülésére 

Tárgy: Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon, valamint a Tiszacsegei 
Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15-én határozatban 
fogadta el a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde, valamint A Dr. Papp József Városi 
Könyvtár és Művelődési Otthon alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetű alapító 
okiratát.  
 
A dokumentumok megküldésre kerültek a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei 
Igazgatóságához a törzskönyvi bejegyzés miatt a B202 Változásbejelentési kérelemmel 
együtt.  
A Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólította fel Tiszacsege Város Önkormányzatát, 
mivel a megküldött alapító okiratok és módosító okiratok nem felelnek meg az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése szerinti a Kincstár 
által rendszeresített formanyomtatványoknak. 
 
Jelen előterjesztés mellékletében szereplő egységes alapító okiratok már megfelelnek a fent 
említett formanyomtatványnak. A módosító okiratokon nem csak a 2015. február 15-i 
módosítások szerepelnek, hanem a megfeleltetés során a beépülő új adatok, és azon adatok 
törlése is, amelyeket az új alapító okiratban nem kell feltüntetni. 
 
Az előterjesztés melléklete tartalmazza az intézmények alapító okiratot módosító okiratát és, 
az egységes szerkezetű alapító okiratot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatokat megvitatni és 
határozatban elfogadni szíveskedjenek. 
 
Tiszacsege, 2016.04.28.   

Szilágyi Sándor 
  polgármester 

        Előterjesztés 
készítette: 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 

e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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Langó Józsefné 
 
 

I. Határozati javaslat 
 
 
…../2016. (…..) KT számú határozat 
 

Okirat száma: 

Módosító okirat 

 A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-
testülete által 2014. március 26. napján kiadott 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 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-
testülete …./2016. (V.12.) KT számú határozatára figyelemmel –a következők szerint 
módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki: 

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.01.01  

2. Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okiratban 4.1. és 4.3. pontok alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az óvodai nevelés 
feladatainak ellátása, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI törvény alapján bölcsődei ellátás. 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai éltet 
átívelő foglalkoztatásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is 
magába foglaló óvodai nevelési tevékenység, valamint a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, a sajátos nevelési igényű gyermekek 
egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatása, a hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelése a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározottak alapján. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja alapján sajátos 
nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 



esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzd. 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 3. pontja alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a 
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas 
kapcsolatai problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 
közösségbe való beilleszkedése, tovább személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 
tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

3. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban a 6.1. pont 6.1.1. alpontja 
alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.1.1. típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény 

 

4. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban 4.4 pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

6 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

5. Az alapító okirat 2/b., 6/a., 13. 14. pontjai elhagyásra kerülnek. 

6. Az alapító okirat 15. és 16. pontja – mely a módosított okirat 6.3 pontja alatt szerepel 
– helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. 2078/2 használati joggal 
rendelkezik 

óvodai nevelés, 
bölcsődei ellátás 

7. Az alapító okirat 18. pontja – mely a módosított okirat 5.1 pontja alatt szerepel – a 
következő szöveggel egészül ki: 

      Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja felette. 

8. Az alapító okirat 19. pontja – mely a módosított okirat 5.2 pontja alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 



 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény  

9. Az alapító okirat új számozás szerinti 6. alcíme a következő 6.1.2. és 6.1.3. ponttal 
egészül ki: 
 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: pénzügyi, gazdálkodási feladatait a 
Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal látja el, amelynek székhelye: 4066 Tiszacsege, 
Kossuth út 5.    

10. Az alapító okirat Záradéka helyébe a következő Záró rendelkezés lép: 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 26. napján kelt alapító 
okiratot visszavonom. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Tiszacsege,  2016. május ... 

P.H. 

Szilágyi Sándor 
polgármester  

 
  



 
II. Határozati javaslat 

 
……/2016. (…..) KT számú határozat 
 

Okirat száma: 

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 a Tiszacsegei Városi Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 



4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az óvodai nevelés feladatainak 
ellátása, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI 
törvény alapján bölcsődei ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 

A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai éltet átívelő 
foglalkoztatásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magába 
foglaló óvodai nevelési tevékenység, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, 
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatása, a hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelése a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározottak alapján. 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja alapján sajátos 
nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzd. 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 3. pontja alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a 
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas 
kapcsolatai problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 
közösségbe való beilleszkedése, tovább személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 
tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 



5 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

6 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Óvoda vonatkozásában: 

Tiszacsege város közigazgatási területe, a fenntartó által meghatározott szabad kapacitás 
terhére, vagy más fenntartókkal kötött megállapodás alapján a környező települések 
közigazgatási területe 

Bölcsőde vonatkozásában: Tiszacsege város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Nyilvános pályázat útján Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozott 
időre, öt évre bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
illetve a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében. Az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja felette. 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény  

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi 

gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: pénzügyi, gazdálkodási feladatait a 

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal látja el, amelynek székhelye: 4066 Tiszacsege, 
Kossuth út 5.    

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-
, tanulólétszám 

1 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. Óvoda - 175 fő 
2 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. Bölcsőde - 36 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 



 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. 2078/2 használati joggal 
rendelkezik 

óvodai nevelés, 
bölcsődei ellátás 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 26. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Tiszacsege, 2016. május ... 

P.H. 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

 
 
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 a 
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. …………………….. napján kelt, 2016. 
………………………….………. napjától alkalmazandó ………………………………… 
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt: …………………………………………………….. 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
 
  



 
III. Határozati javaslat 
 

 ……/2016. (……) KT. számú határozat 
 

Okirat száma: 

Módosító okirat 

 A Dr Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon a Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete által 2014. március 26. napján kiadott alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2016. (V.12.) KT számú 
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okirat 1.2. pontjának 1.2.2. 

alpontjában szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Művelődési Otthon 4066 Tiszacsege, Fő u. 55. 
2 Zsellérház 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 26. 

  

2. Az alapító okirat 7. pontja – mely a módosított okirat 4.4 pontjában szerepel táblázat 
formában - a következő sorral egészül ki: 

7 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
 
3. Az alapító okirat 10. pontja – mely a módosított okirat 3.2. pontjában szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 

4. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okirat 5.1. pontjában szerepel –a 
következő szöveggel egészül ki: 
Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja felette.  

5. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okirat 5.2. pontjában szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 



1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

 
11. Az alapító okirat 14. pontja elhagyásra kerül. 
 
12. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki: 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.01.01 
 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Tiszacsege, 2016. május ... 

P.H. 

Szilágyi Sándor 
polgármester  

  



 
IV. Határozati javaslat 

 
…./2016. (….) KT számú határozat 
 

Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Dr. Papp József 
Városi Könyvtár és Művelődési Otthon alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1     A költségvetési szerv 

1.1.1.  megnevezése: Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 

1.2.    A költségvetési szerv 
székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3 
telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Művelődési Otthon 4066 Tiszacsege, Fő u. 55. 
2 Zsellérház 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 26. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.01.01 

2.2.   A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1.  megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata 
2.2.2.  székhelye: 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 

2.3.  A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 Tiszacsegei Általános Művelődési 
Központ 

4066  Tiszacsege, Fő u. 95 



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult.tv.) 42. §, 48.§ alapján közérdekű muzeális 
kiállítóhely működtetése, az 55. § (1) bekezdése, valamint a 64-65. §-ok alapján a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása és a 78. §-a alapján a közművelődési tevékenység támogatása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A nyilvános könyvtári alapfeladatai: 
- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás 

és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, 
- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez. 
 

A kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében (a működési engedélyében 
meghatározott szakmai besorolásnak megfelelő követelményszint szerint): 



- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, 
gondozza és kiállításon bemutatja, 

- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, 
- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó 

tanulás folyamatához, 
- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, 
- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai 

programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, 
- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan 

megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít, 
- az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó 

szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését. 

A feladatai ellátásában együttműködik más muzeális intézményekkel, valamint a 
kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, 
a levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá a tudományos 
köztestületekkel, a köz- és a felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel. 

 

A helyi közművelődési tevékenység támogatása érdekében feladatai 
- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák 
megteremtése, 

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása, 

- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása, 

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése, 

- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
3 082044 Könyvtári szolgáltatások 
4 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
5 082064  Múzeumi, közművelődési közösségkapcsolati tevékenység 

6 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

7 083030 Egyéb kiadói tevékenység 



4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Tiszacsege Város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a művészeti,  a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése 
tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján, nyilvános pályázat útján kerül 
kiválasztásra. A költségvetési szerv vezetőjét Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 5 év határozott időtartamra bízza meg.  A vezető elnevezése: intézményvezető. 
Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja felette. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 26. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt Tiszacsege, 2016. május ….. 

P.H. 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

 



Okirat száma: 

Módosító okirat 

 A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-
testülete által 2014. március 26. napján kiadott 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 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-
testülete …./2016. (V.12.) KT számú határozatára figyelemmel –a következők szerint 
módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki: 

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.01.01  

2. Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okiratban 4.1. és 4.3. pontok alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az óvodai nevelés feladatainak 
ellátása, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI 
törvény alapján bölcsődei ellátás. 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai éltet átívelő 
foglalkoztatásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magába 
foglaló óvodai nevelési tevékenység, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, 
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatása, a hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelése a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározottak alapján. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja alapján sajátos 

nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 3. pontja alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolatai 
problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 
beilleszkedése, tovább személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, 
de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

3. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban a 6.1. pont 6.1.1. alpontja 
alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 
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6.1.1. típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény 

 

4. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban 4.4 pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

6 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

5. Az alapító okirat 2/b., 6/a., 13. 14. pontjai elhagyásra kerülnek. 

6. Az alapító okirat 15. és 16. pontja – mely a módosított okirat 6.3 pontja alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. 2078/2 használati 

joggal 
rendelkezik 

óvodai nevelés, 
bölcsődei ellátás 

7. Az alapító okirat 18. pontja – mely a módosított okirat 5.1 pontja alatt szerepel – a 
következő szöveggel egészül ki: 

      Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja felette. 

8. Az alapító okirat 19. pontja – mely a módosított okirat 5.2 pontja alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény  

9. Az alapító okirat új számozás szerinti 6. alcíme a következő 6.1.2. és 6.1.3. ponttal 
egészül ki: 

 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés a többi gyermekkel 
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: pénzügyi, gazdálkodási feladatait a 
Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal látja el, amelynek székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth 
út 5.    
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10. Az alapító okirat Záradéka helyébe a következő Záró rendelkezés lép: 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 26. napján kelt alapító 
okiratot visszavonom. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Tiszacsege,  2016. május … 

P.H. 

Szilágyi Sándor 
polgármester  



Okirat száma: 

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 a Tiszacsegei Városi Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az óvodai nevelés feladatainak 
ellátása, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI 
törvény alapján bölcsődei ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 

A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai éltet átívelő 
foglalkoztatásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló 
óvodai nevelési tevékenység, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekek fejlesztő, a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú 
habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatása, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek integrációs nevelése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényben meghatározottak alapján. 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja alapján sajátos 
nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 3. pontja alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolatai 
problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 
beilleszkedése, tovább személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, 
de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

6 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Óvoda vonatkozásában: 
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Tiszacsege város közigazgatási területe, a fenntartó által meghatározott szabad kapacitás 
terhére, vagy más fenntartókkal kötött megállapodás alapján a környező települések 
közigazgatási területe 

Bölcsőde vonatkozásában: Tiszacsege város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Nyilvános pályázat útján Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre, 
öt évre bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja felette. 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény  

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi 

gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: pénzügyi, gazdálkodási feladatait a 

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal látja el, amelynek székhelye: 4066 Tiszacsege, 
Kossuth út 5.    

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. Óvoda - 175 fő 
2 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. Bölcsőde - 36 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. 2078/2 használati 
joggal 

óvodai nevelés, 
bölcsődei ellátás 
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rendelkezik 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 26. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Tiszacsege, 2016. május …. 

P.H. 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

 
 
 



Okirat száma: 

Módosító okirat 

 A Dr Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon a Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete által 2014. március 26. napján kiadott alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Tiszacsege 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2016. (V.12.) KT számú határozatára 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okirat 1.2. pontjának 1.2.2. alpontjában 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Művelődési Otthon 4066 Tiszacsege, Fő u. 55. 
2 Zsellérház 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 26. 

  

2. Az alapító okirat 7. pontja – mely a módosított okirat 4.4 pontjában szerepel táblázat 
formában - a következő sorral egészül ki: 

7 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
 

3. Az alapító okirat 10. pontja – mely a módosított okirat 3.2. pontjában szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 

4. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okirat 5.1. pontjában szerepel –a 
következő szöveggel egészül ki: 

Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja felette.  

5. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okirat 5.2. pontjában szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

 
6. Az alapító okirat 14. pontja elhagyásra kerül. 
 
7. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki: 
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2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.01.01 
 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Tiszacsege, 2016. május ... 

P.H. 

Szilágyi Sándor 
polgármester  



Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Dr. Papp József 
Városi Könyvtár és Művelődési Otthon alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Művelődési Otthon 4066 Tiszacsege, Fő u. 55. 
2 Zsellérház 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 26. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.01.01 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 Tiszacsegei Általános Művelődési Központ 4066  Tiszacsege, Fő u. 95 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
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3.1.2. székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult.tv.) 42. §, 48.§ alapján közérdekű muzeális kiállítóhely 
működtetése, az 55. § (1) bekezdése, valamint a 64-65. §-ok alapján a nyilvános könyvtári ellátás 
biztosítása és a 78. §-a alapján a közművelődési tevékenység támogatása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 A nyilvános könyvtári alapfeladatai: 

− a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

− gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja, 

− tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

− biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
− részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
− biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
− a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
−  segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 
− kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, 
−  tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez. 
 
A kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében ( a működési engedélyében 

meghatározott szakmai besorolásnak megfelelő követelményszint szerint): 
− a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 

szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, 
gondozza és kiállításon bemutatja, 

− biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, 
− kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó 

tanulás folyamatához, 
− közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, 
− együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai 

programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, 
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−  elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan 
megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít, 

−  az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó 
szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését. 

A feladatai ellátásában együttműködik más muzeális intézményekkel, valamint a kulturális 
örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, a levéltárakkal és 
a közművelődés intézményeivel, továbbá a tudományos köztestületekkel, a köz- és a 
felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel. 
 

 A helyi közművelődési tevékenység támogatása érdekében feladatai 
− az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák 
megteremtése, 

− a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

− az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása, 

− az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása, 

− a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése, 

− a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 
− a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
− egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
3 082044 Könyvtári szolgáltatások 
4 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
5 082064  Múzeumi, közművelődési közösségkapcsolati tevékenység 

6 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

7 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Tiszacsege Város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészeti,  a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 
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150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. A 
költségvetési szerv vezetőjét Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 év 
határozott időtartamra bízza meg.  A vezető elnevezése: intézményvezető. 
Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja felette.  
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától  kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 26. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt Tiszacsege, 2016. május 13. 

P.H. 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

 
 



Különfélék
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