
Tiszacsege Város Önkormányzata 
 

K  I  V  O  N  A  T 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. április 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

69/2019.(IV. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Papp József Városi 
Könyvtár és Művelődési Otthon  
 

- 2019-2023. évi Képzési és Beiskolázási tervét a határozat 1. számú melléklete  
- 2019. évi munkatervét a 2. számú melléklete 
- 2019. évi szolgáltatási tervét a 3. számú melléklete 
 

szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

 
K. m. f. 

 
 

   Szilágyi Sándor sk.      Dr. Bóné Mónika sk. 
       polgármester                          jegyző 
 
 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
Tiszacsege, 2019. április 15.  
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 



 
 1. számú melléklet a 69/2019.(IV.15.) KT. számú határozathoz: 

 
 
A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon  

Képzési terve 2019-2023 
 
Részletes képzési terv: 
 
Továbbképzésben 
résztvevő dolgozó 
neve, képzettsége, 

munkaköre 

Tovább-
képzés 

megnevezése, 
típusa 

Az intézmény 
alap-

tevékenységéhez 
való kapcsolódás 

indoklása 

2019 2020 2021 2022 2023 

Kisné Bolacsek 
Rita  
kulturális 
rendezvényszervez
ő 
(OKJ 5134501 
rész-szakképesítés)  
jelenleg: 
karbantartó 
 

támogatott 
képzés 
Debrecen 
NMI 

Közművelődési 
és közönség-
kapcsolati 
szakember 
(érettségire 
épülő)  

tervezett 
indulás: 
május 
vagy 
június  

    

Bohács János  
Szakmunkás 
bizonyítvány 
jelenleg:  

     Gimnáziumi 
érettségi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. számú melléklet a 69/2019.(IV.15.) KT. számú határozathoz 

 
Dr. Papp József Városi 
Könyvtár és Művelődési Otthon  
 
 
 
 
2019. évi munkaterve 
 
 
 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3. sz.  
 
 
 
Ládi Jánosné 
egyéni felelősségű irányító 
 
 
2019. április 



 
TARTALMI SZEMPONTOK AZ INTÉZMÉNY 

2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 
I. VEZETŐI  ÖSSZEFOGLALÓ  
 
A Dr. Papp József Városi Könyvtár  és Művelődési Otthon  közfeladata a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerinti települési könyvtári ellátás, a 
közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállító helyek tevékenységeinek ellátása, 
közművelődési feladatellátás. 
 

 
Erősségünk: Könnyű megközelíthetőség, használó barát nyitvatartási idő, 
udvariasság, szolgálatkészség, műszaki felszereltség,  
 
Gyengeségünk: Összevont intézmény -  kevés szakképzett dolgozó, motiválatlan 
munkaerő (közfoglalkoztatás),  
 
Lehetőség: Pályázatok, elérhető továbbképzések, partneri együttműködés, 
olvasói- használói létszám növelése,  
 
Veszély: Könyvtárosok anyagi és társadalmi megbecsülése elmarad, a kultúra- 
benne a könyvtár szerepe háttérbe szorulása, internet szerepének 
túlhangsúlyozása.  
 
Következtetés: A szétforgácsolódás megszüntetéséhez több szakképzett, 
elhivatott dolgozóra lenne szükség (főleg az összevont intézmény más 
területeire).  
Fejlődésünk érdekében továbbra is szükséges a pályázatok kihasználása, PR 
tevékenységünk fejlesztésével az olvasói- használói létszám növelése. 
 
Az alapellátást végző szervezet bemutatása 
A feladatellátó intézmény neve: Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési 
Otthon 
Székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3. sz. 
Telephelyek: Zsellérház 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 26 
                      Tüzelős-ól 4066 Tiszacsege, Rákóczi u. 38. 
                      Közösségi szintér – Szolgáltatóház 4066 Tiszacsege, Fő u. 55.   
jelenleg építési fázisban van.                     
Az intézmény feladatköre, szolgáltatásai kiszélesedtek az évek során, a helyi 
újság szerkesztésétől kezdve, a rendezvények szervezésén keresztül egészen a 
közművelődési, közösségi feladatok ellátásáig.  
 
A munkaterv meghatározói - Közművelődés 



A 2019-es év szakmai tevékenységének megtervezésekor fokozottan figyelembe 
kell venni az intézmény éves költségvetésének lehetőségeit, a szakmai minőség 
megtartása mellett racionális tervezés szükséges. A munkaterv kialakításakor 
figyelembe vettük az elmúlt évek statisztikai irányszámait, a látogatottsági 
adatokat és a város kulturális kínálatának növekedését is. 
1. 1. A munkatervet meghatározó jogi és egyéb dokumentumok 
1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény, a 20/2018. (VII.9) EMMI 
rendelet,  
2. Tiszacsege  Város Önkormányzata által jóváhagyott és többször módosított 
intézményi alapdokumentumok: az Alapító Okirat és SZMSZ. 
3. Tiszacsege  Város Önkormányzata által intézményünknek a 2019. évre 
biztosított költségvetése. 
1.2. Általános alapelvek 
1. A közművelődéshez való jog gyakorlása: minden állampolgár számára 
elérhetővé kell tenni az intézmény által nyújtott kulturális alapellátáshoz való 
hozzáférést; 
2. Közösségi színterek működtetése; 
3. a kulturális esélyegyenlőtlenség csökkentése; 
4. közösségi művelődési formák, közművelődési alapszolgáltatások biztosítása; 
5. szakmai együttműködések, partnerség szélesítése. 
2. KIEMELT CÉLJAINK, FELADATAINK 
 
• „Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.” – Magyarország 
Alaptörvénye, XI. cikk (1) 
• A kultúra a közösségépítés, a társadalmi felzárkóztatás és az esélyegyenlőség 
teremtés eszköze. 
• Szervesen fejlődő és hosszútávon fenntartható kultúrát kell teremteni. 
• A kulturális innováció ösztönzése stratégiai jelentőségű Tiszacsege 
fejlődésében. 
• A város kulturális sokszínűségre  törekszik. 
A város élhetőbbé tétele, a város vonzerejének növelése, javítása, a fiatalok itt 
tartása nagyon fontos  
A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon  feladata, hogy 
Tiszacsege  teljes lakossága számára a fogyasztásorientált életvitellel szemben 
olyan szerethető alternatívát kínáljon, amely 

-  hozzájárul kulcskompetenciáik fejlesztéséhez, 
- segíti a kisebb- és nagyobb csoportokon keresztül a közösségteremtést, 
-  lehetőséget nyújt a tartalmas rekreációra, a szabadidő hasznos eltöltésére. 

A munkatervben 2019-ben is az alábbi stratégiai célterületek mentén folytatjuk 
a szakmai munkánkat: 
1. Kulcskompetenciák fejlesztése 
- a személyiségbe szervesen beépülő, készségszintű kompetencia javítja az 
egyén életesélyeit, foglalkoztathatóságát, hozzájárul az életben való 
boldoguláshoz; 



- a szakmai programot olyan rendezvényekkel kell megvalósítani, amelyek 
érdemben képesek hozzájárulni a résztvevők fejlődéséhez az ismeretek, 
készségek és attitűdök szintjén. 
2. Közösségfejlesztés 
–  a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon  működését az azt 
használó közösségek érdemben véleményezhessék. 
3.  Szabadidő,  biztosítása 
- az intézmény továbbra is  biztosítja a hasznos és tartalmas szabadidő-eltöltés 
lehetőségét, segíti a tudatos választást és a tájékozódást. 
4. Szervezetfejlesztés 
– új munkaköri leírások elkészítése; 
– belső szabályzatok aktualizálása, új szabályzatok készítése  
- Beszámolót, statisztikát  és munkatervet  kell készíteni 
5. Esélyegyenlőség biztosítása 
– a programokhoz, az információkhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása 
– az esélyegyenlőséggel kapcsolatos rendezvények szervezése 
6. Környezetvédelem 
– a környezetvédelemnek intézményi keretek között (is) kell működnie, 
mert igazán eredményes csak úgy lehet, ha összefogunk. 
 
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja: 2018. 
április 27-ig Művelődési Otthon. 2018. május 03-án az 
épületet lebontották. Így jelenleg közösségi színteret 
működtet Tiszacsege Város Önkormányzata.  
 
Közművelődési közösségi színtér neve: Iskola tornaterme, 4066 Tiszacsege, Fő 
u. 95.  
Közművelődési közösségi színtér neve: Iskola Ebédlője 4066 Tiszacsege, Fő u. 
95.  
Közművelődési közösségi színtér neve:  Városi Sportpálya 4066 Tiszacsege, 
Hataj u.  
Közművelődési közösségi színtér neve:  Tisza-parti zárt terület 4066 
Tiszacsege,   
Gát utca 
Közművelődési közösségi színtér neve: Tüzelős-ól 4066 Tiszacsege, Rákóczi 
u. 38.  
Közművelődési intézmény neve: Dr. Papp József Városi Könyvtár és 
Művelődési Otthon 
Közművelődési intézmény székhelye és címe: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3. 
sz.  
Közművelődési közösségi színtér neve: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő 
terme (nemzeti ünnepek alkalmára) 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. sz.  
 



Ellátott alapszolgáltatások a település hatályos közművelődési rendeletével 
egyezően:  
1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása 
2. a közösségi és a társadalmi részvétel fejlesztése 
3. egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 
4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 
biztosítása 
5. az amatőr alkotó – és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 
6. a tehetséggondozás – és – fejlesztés feltételeinek biztosítása 
7. a kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
 



 
Éves munkaterv 

20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2) 
 

Időpont Közösségi 
tevékenység 
megnevezése 

Közösségi tevékenység 
helyszíne  

Felelős személy 

2019.      
január 22. 

Magyar Kultúra Napja Dr. Papp József Városi 
Könyvtár és Művelődési 
Otthon Könyvtári, 
Információs és Közösségi 
Hely 

Könyvtár dolgozói 

2019.     
február 9. 

Télbúcsúztató farsangi 
mulatság 

Fekete István Általános Iskola 
tornaterme és ebédlője 

Szilágyi Sándor 
Könyvtár dolgozói 
Farkas Jánosné  

2019.     
március 8. 

 Városi Nőnap Fekete István Általános Iskola 
ebédlője 

Szilágyi Sándor 
Könyvtár dolgozói 

2019.     
március 15. 

Megemlékezés az 
1848/49-es forradalom 
és szabadságharcról 

Március 15-i emlékpark  Szilágyi Sándor 
7. évfolyam 
Simon Albert 
intézményvezető- 
helyettes 
Könyvtár dolgozói 

2019.    
április 11. 

Költészet Napja Dr. Papp József Városi 
Könyvtár és Művelődési 
Otthon Könyvtári, 
Információs és Közösségi 
Hely 

Könyvtár dolgozói 

2019.   
április 16. 

Húsvéti kézműves 
foglalkozás 

Fekete István Általános Iskola 
tornaterme 

Farkas Jánosné 
Könyvtár dolgozói 

2019.               
május 1. 

Majálisi kerékpártúra Tervezett útvonal Könyvtár dolgozói 

2019.          
május 26. 

Városi Gyermeknap Tüzelős ól Szilágyi Sándor 
Könyvtár dolgozói 
Farkas Jánosné 

2019.  
augusztus 
2. 

Elszármazottak 
Találkozója 

Tisza- part Szilágy Sándor  



2019.  
augusztus 
3. 

XXVII. Csege Napok 
és II. Csegei 
Révfesztivál 

Tisza - part Szilágyi Sándor 

2019. 
szeptember 
21. 

Szüreti felvonulás és 
bál Hagyományőrző 
Népzenei Találkozó 

Városi Sportpálya          
Közterület 

Szilágyi Sándor 
Németh József 

2019.      
október 18. 

Városi Idősek Napja  Szilágyi Sándor 
Könyvtár dolgozói 
Kóti Éva 

2019.      
október 23. 

1956- os 
megemlékezés 

’56- os Emlékpark Szilágyi Sándor  
Könyvtár dolgozói 

2019. 
december 
1. 

Adventi vasárnap Református templom és 
udvara 

Dénes Ágota 

2019. 
december 
12. 

Adventtől- 
Karácsonyig kézműves 
foglalkozás 

Fekete István Általános Iskola 
tornaterme 

Farkas Jánosné 
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