Tiszacsege Város Polgármesterének
15/2021. (III.04.) PM. számú HATÁROZATA:

Tárgy: Javaslat a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Könyvtári,
Információs és Közösségi Hely 2020. évi szakmai beszámolójának, valamint a Dr. Papp József
Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi munka- és szolgáltatási tervének elfogadására
Szeli Zoltán, mint Tiszacsege Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet alapján az alábbi döntést hozom:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, a Dr. Papp József
Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2020. évi szakmai beszámolóját jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal
elfogadom.
2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, a Dr. Papp József
Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi munka- és szolgáltatási tervét jelen határozat 2.
3. melléklete szerinti tartalommal elfogadom.

Határidő: azonnal
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

Tiszacsege, 2021. március 04.

Szeli Zoltán
polgármester
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Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon
Levélcím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3.
Tel.: 52/373-137

E-mail: tcsegekonyvtar@gmail.com

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3. sz.

BESZÁMOLÓ
a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2020. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Könyvtári, Információs és
Közösségi Hely (továbbiakban: Intézmény) beszámolója a 2020. évi szakmai és működési
tevékenységének megvalósulását mutatja be. Céljaink elérését a tudatos, kitartó és tervszerű
szakmai munka, valamint az elkötelezett, lendületes dolgozói közösség szavatolta.
Munkánkat partnereink támogató együttműködése is segítette.
Köszönet a Fenntartónak, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a Tiszacsegei Kommunális
Szolgáltató Szervezetnek, a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődének, a Fekete István
Általános Iskolának, a „Tiszacsege Ifjúságáért” Alapítványnak, a Csegei Nyugdíjas
Egyesületnek, a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesületnek, a Tiszacsegei Önkéntes
Tűzoltó Dalárdának, a Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Csegei Patás
Pajtás Hagyományőrző Egyesületnek, a Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi
Egyesületnek, a Történelmi Egyházaknak, a Tiszacsegei Kézműves Körnek.
Az Intézmény 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.
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Az intézmény alaptevékenységei:
• Közművelődés- Művelődő közösségek teljes körű támogatása
• Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
• Közművelődés- Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
• Közművelődés- Az egész életre kiterjedő tanulásfeltételeinek biztosítása, támogatása
• Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
• Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
• Könyvtári szolgáltatások
• Múzeumi gyűjteményi tevékenység
• Múzeumi kiállítási tevékenység
I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Dr. Papp József Városi Könyvtár és
Művelődési Otthont, mint költségvetési szervet 2017. december 31-vel megszüntette. A
település önkormányzata és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár az 1997. évi.CXL. törvény 64§
(2) alapján megállapodást kötött az önkormányzat kötelező könyvtári ellátásának biztosítása
érdekében. A megállapodás értelmében 2018. január 1. napjától a település nyilvános
könyvtárak jegyzékében szereplő könyvtárat nem tart fent, hanem könyvtári szolgáltatásokat a
Méliusz Juhász Péter Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszertől (KSZR) rendeli
meg. A közművelődési és muzeális kiállítóhely működtetési feladatok ellátása 2018. január 1.
napjától Tiszacsege Város Önkormányzat keretein belül külön szervezeti egység
működtetésével történik.
A 3 intézményben (dr. Papp József Városi Könyvtár, Zsellérház, Tüzelős- ól) végezendő
feladatokat az említett időszakban 7 dolgozóval láttuk el. Ebből közalkalmazotti
jogviszonyban 2 fő segéd könyvtáros (1 fő még tanuló), 1 fő technikai munkatárs, 1 fő
múzeumi karbantartó és 3 fő közfoglalkoztatott intézményi takarító munkakörben.

II. SZAKMAI MŰKÖDÉS:
1. Nyitva tartásunkat a lakosok igényeit szem előtt tartva alakítottuk ki.

Az igények

változását követve, nem változtattunk nyitvatartási időt az elmúlt években. A pandémia idején
hozott korlátozó intézkedések miatt a nyitvatartási idő a rendeletben meghatározottak szerint
történt. A zárt ajtók mögötti munka a dolgozók részéről folyamatos volt. Az intézményeink
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közül a könyvtár heti nyitvatartási órák száma 44 óra. Minden szombaton nyitva tart az
intézmény. A tárgyévben a nyitvatartási napok összesített száma: 176 nap volt.
Telefonos bejelentkezést követően hétvégén is látogathatóak a múzeumaink.
2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése
A könyvtárban végzett napi feladatok: Kinti járda seprése, a könyvtár általános belső
takarítása, szellőztetése, a gépteremet használók beírása, kölcsönzés, információnyújtás.
Napló újság áttanulmányozása, a Tiszacsege vonatkozású hírek megjelölése, és az újság
bélyegzése. A megjelölt hírek időközönként kivágásra kerülnek, és archiváljuk azokat papír
alapon és augusztustól már digitalizáljuk is.
Folyamatosan végzett feladatok a könyvtárban: Színcsík csere heti szinten. Könyvtárba
visszahozott könyvek visszaosztásának előkészítése, raktári jelzet ellenőrzése. Új olvasók
beiratkozása, tasakok begépelése, olvasójegy kitöltése, regiszteres füzetbe való felvezetése.
A könyvtárba betérő olvasók többsége igényli a személyes törődést (kérésre keresés,
könyvajánlás, stb.). Rendszeres olvasóink igényeit, szokásait már ismerjük, tudjuk, ki az, aki
segítséget kér a könyvek kiválasztásához, ki az, aki önállóan szeret válogatni. Folyamatosan
kérnek tőlünk telefonon vagy személyesen tájékoztatást, ill. információt (menetrendek, nyitva
tartások, orvosi rendelések, egyéb könyvtári állományok stb.). Az internet és a számítógépek
használatához igény szerint segítséget nyújtunk. Öt nyilvános számítógépet vehetnek igénybe
a könyvtártagok, de lehetőség van saját eszközt használatára is. Ehhez biztosítjuk az ingyenes
internet elérést és a gépteremben erre a célra fenntartott helyet. Az ingyenes internetelérést a
Digitális Jólét Programhoz való csatlakozással tudjuk biztosítani. A számítógépes
szolgáltatások, és az internethasználat igényével azok keresnek fel bennünket, akiknek otthon
nincs lehetőségük az elérésére, vagy olyan igényük van, melyet csak segítséggel tudnak
megoldani. A hozzánk fordulók mindennapi életükben felmerülő problémák megoldásához,
információkhoz, elektronikus ügyintézéshez, kérvények, jelentkezési lapok, önéletrajzok,
üdülési pályázatok benyújtása, regisztráció, önéletrajz írásában kértek segítséget, stb..
Mondhatni napi szinten azzal a problémával szembesülünk, hogy vissza kell utasítani a
nyomtatásért hozzánk betérő látogatók kérését. Mivel hivatalosan nincs ilyen szolgáltatásunk,
ezért nem is tudunk nyomtatást vállalni. Sajnos a településen nagy szükség volna irodai
szolgáltatások nyújtására (nyomtatás, scenelés, laminálás stb.) Olyan kérést viszont
teljesítünk, ami nem kerül az intézménynek plusz költségbe. A nyomtatásnál is maximum 2
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oldalt nyomtatunk fekete-fehéret, amennyiben az hivatalos ügy intézéséhez szükséges a
látogatónak.
Múzeumoknál végzett általános munkafolyamatok: A téli idő beálltával kevésbé van szükség a
mindennapos teendőkre.

A szellőztetés és a múzeumok ellenőrzése továbbra időjárástól

függően naponta vagy hetente végezzük. A hideg idő beálltáig naponta elindítjuk a
páramentesítő készüléket. A páratartalmat is mérünk a páramentesítő készülék elindításakor,
és annak leállításakor is. Ezeket az értékeket egy füzetben vezessük. Ezen kívül rendszeresen
fel van jegyezve a hőmérséklet és a napi áramfogyasztás. Az udvar és az épület egész évben
készen áll a látogatók fogadására.
Technikai, informatikai munkatárs rendszeres és alkalmanként feladatai: A könyvtár
technikai berendezéseinek számítógépéinek karbantartása, üzemeltetése. A Digitális Jóléti
Program mentori feladatait is ő látja el. Csegei Körkép előkészítése nyomdai munkálatra,
cikkek összegyűjtése, tördelése, fotók mellékelése. A Szolgáltató Csarnok térfigyelő rendszer
működésének ellenőrzése. A rendőrség részére igény szerint a felvételek átadása,
visszanézéshez technikai segítség biztosítása. Támogatás nyújtása a civil szervezetek részére.
Alkalmi feladatok ellátása: - Fotózás, hangosítás a rendezvényeken és ezek dokumentálása az
internetes felületeken.- Technikai segítségnyújtás az óvoda és iskola részére az állatluk
szervezett programokon.
A szolgáltató Méliusz Juhász Péter Könyvtár az önkormányzattal kötött feladat ellátási,
szolgáltatási szerződés alapján közvetíti a könyvtári szolgáltatásokat. A Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer működését, igénybe vehető szolgáltatásait, az önkormányzat és a
Megyei Könyvtár feladatait a 3962013. (V.31.) EMMI rendelet határozza meg.
1. Gyűjteményfejlesztésről és egyéb
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár az általuk nyújtott szolgáltatásokról, részletes jelentéssel
szolgál az önkormányzat felé a következőkről:
- Dokumentum szolgáltatás
- Könyvtárközi kölcsönzések
- Helyismereti információk biztosítása
- Irodaszerek és egyéb könyvtári nyomtatványok beszerzése, szétosztása
- Szakmai továbbképzés a könyvtári személyzet részére
- Szolgáltatást népszerűsítő beltéri táblák, betű- szakjelzet készletek kiszállítása
- Kulturális közösségi rendezvények, programok szervezése
- Szakmai nyomtatványok beszerzése (vonalkód, könyvtámasz, olvasójegy stb.)
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- Technikai és számítástechnikai eszközök vásárlása, telepítése
- Bútor
2.Gyűjteményfeltárás
A könyvállomány katalógusba történő feldolgozása 2020. évben megtörtént, továbbiakban a
katalógus gondozása történik. (új könyvek bevitele, törölt állomány kivonása)
3. Települési könyvtár területi feladatellátása
3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás nincs a könyvtárunkban
3.2 Statisztikai adatszolgáltatás:
A könyvtári-, közművelődési- és múzeumi statisztikai adatszolgáltatást az előírtaknak
megfelelően teljesítjük.
4. Mutatók
4.1 Könyvtárhasználat
Beiratkozott olvasók száma 299 fő
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 299 fő
A könyvtári látogatások száma 4529
4.2 Dokumentumforgalom
Kölcsönzött dokumentumok száma 3473 db
Helyben használt dokumentumok 1289 db
Irodalomkutatások, témafigyelések száma 3 db
4.3 Olvasói számítógépek
Online katalógus nincs
Olvasói számítógépek munkaállomások száma 5 db
4.4 Online szolgáltatások
Távhasználatok száma 564 db
Online program, rendezvény 4 videóban közzétett
Publikáció: a Csegei Körkép- ben rendszeresen jelentetünk meg hírt rendezvényeinkről, új
könyveinkről.
4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma 0
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma 1
4.8 Székhelyen és a telephelyeken történt rendezvény, program és egyéb
Könyvtár mozi ebben az évben a vírushelyzet miatt, csak korlátozottan működhetett.
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Vetítési idő

Film címe

létszám

Január 15. szerda

Állami áruház

24

Január 16. csütörtök

A veréb is madár

9

Február 22. szombat

Zöld Péter

6

Február 22. szombat

Tréfás farkas

6

Február 22. szombat

Tancika Mancika

6

Február 25. kedd

A veréb is madár

7

Június 24. szerda

Ludas Matyi

11

Július 20. hétfő

Mesék Mátyás királyról- Kovács

32

Mesék Mátyás királyról- Gömörben

32

Mesék Mátyás királyról- szolgál

32

C.M. Cigányasszony meg a…….

8

C.M. Káló a cigánygyerek

8

Augusztus 18. kedd

Mici néni két élete

10

Szeptember 24 csütörtök

A ménesgazda

11

Szeptember 30. szerda

Angi Vera

12

Október 27. kedd

Keménykalap krumpliorr I.

6

Október 29. csütörtök

Álmodozások kora

9

Augusztus 03. hétfő

3. Rendezvények és egyéb programok melyeket szerveztünk és részesei voltunk valamilyen
módon.
A táblázatban továbbá látható, hogy a telephelyeink igénybevétele egy-egy szolgáltatásért,
programért. 2020- ban is számos, kisebb nagyobb rendezvény került megrendezésre. Nem
csak az általunk szervezett programoknak adtak helyet a telephelyeink, hanem számos
szervezet, iskola, óvoda is rendezvényeik helyszínéül választotta intézményeinket. A Csegei
Nyugdíjas Egyesület és a Tiszacsegei Kézimunka Kör heti rendszerséggel tarja klub
foglakozását a Szolgálattó Csarnokban. A pandémia miatt a tervezettől eltérően alakult a
2020-as év programja.

Dátum

Megnevezés

Szervező

Létszám

Helyszín

01. 05-től

Próba

T. H. N.

15x22 fő

Szolgáltató csarnok
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01.15.

15 alkalom

Egyesület

Munkahelyi

Miskolc Bosch

3 fő

Szolgáltató csarnok

Könyvtár

55 fő

Könyvtár

40 fő

Szolgáltató csarnok

120 fő

Szolgáltató csarnok

Vöröskereszt

20 fő

Könyvtár

Városi óvoda

5x20 fő

Szolgáltató csarnok

Gyermekjóléti

20 fő

Könyvtár

20 fő

Szolgáltató csarnok

30 fő

Szolgáltató csarnok

250 fő

Szolgáltató csarnok

20 fő

Szolgáltató csarnok

toborzás
01.22.

Kultúra napja

dolgozói
01.22.

Kultúra napja

Fekete István
Általános Iskola

01.24.

Cirkuszi előadás

01. 28- 29.

Szociológiai
előadás

02.

Óvodabál próba

06,10,11,12,13

5 alkalom

02.13.

Évértékelő

szolgálat
02.14.

Néptánc próba

02.14.

Táncpróba

02.15.

Városi farsang

02.17-19-20.

Próba

02.20.

Munkahelyi
toborzás
Óvodabál próba
5 alkalom
Jótékonysági
óvodabál
Egészségügyi
felmérés
Március 15. Próba
7 alkalom

Miskolc Bosch

6 fő

Szolgáltató csarnok

Városi óvoda

5x 20 fő

Szolgáltató csarnok

Városi óvoda

200 fő

Szolgáltató csarnok

International
contakt club
F.I. Általános
Iskola

20 fő

Szolgáltató csarnok

7x 30 fő

Szolgáltató csarnok

03.03.

Step aerobic

Simon Melinda

16 fő

Szolgáltató csarnok

03.04.

Nőnap

35 fő

Könyvtár

03.07.

Városi nőnap

300 fő

Szolgáltató csarnok

03.09.
03.09.

Kézműveskedés
Belgyógyászati
előadás

Nyugdíjas
Egyesület
Önkormányzat
Könyvtár
Kézimunka kör
Balmazújvárosi
Egészségf. Iroda

13 fő
20 fő

Szolgáltató csarnok
Szolgáltató csarnok

02.24-28.
02.29.
03.02.
03. 03-14.

T.H.N.
Egyesület
F.I.Á Iskola
Bódi Zsuzsa
Önkormányzat
Könyvtár
Óvoda
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03.15.

Lakossági
tájékoztató
Step aerobic
Március 15.
előadás
3D nyomtató
bemutatása
Március 15.
előadás
Városi ünnepség

04.11.

Költészet napja

05.08.

Alakuló ülés

05.29.

Városi
gyermeknap
zokni polip
készítés videó
Megbeszélés

03.09.
03.10.
03.12.
03.13.
03.14.

06.05.
06.11.
06.13.
06.19.

06.20.
06.26.
06.30.
07.02.
07.03.
07.15.
07.16.

Orvosi rendelő
átadása
Eredményhirdetés
fotó/rajz
Negyedéves
névnapi
összejövetel
Gyermekjóga
Gyermekjóga
Erzsébet táboros
gyerekek
Erzsébet táboros
gyerekek
Gyermekjóga
Szikra László
önálló estje
Látogatás

07.18.
07.19.-25.

Lakodalom
Nagymama-unoka
tábor

07.20.

Táborozók
látogatása
Ingyenes
állapotfelmérés

07.22.

Fekete Gergő
polgármester
Simon Melinda
F. I. Általános
Iskola
Szeli Zoltán

300 fő

Szolgáltató csarnok

16 fő
45 fő

Szolgáltató csarnok
Szolgáltató csarnok

20 fő

Könyvtár

F.I. Általános
Iskola
Önkormányzat
Könyvtár
Könyvtár

89 fő

Szolgáltató csarnok

60

Március 15. Park

Csegei
Nyugdíjas
Egyesület
Könyvtár

30 fő

Internet
Youtube
Szolgáltató csarnok

Csegei körkép
szerk.
Önkormányzat

10 fő

Könyvtár

50 fő

Orvosi rendelő

Tiszacsegei
horgász egy.
Csegei
Nyugdíjas
Egyesület
Vantal Boglárka

40 fő

Szolgáltató csarnok

60 fő

szolgáltató csarnok

12 fő

Sportpálya

Vantal Boglárka
Szilágyi Margit
iskola
Dusa Gabriella
iskola
Vantal Boglárka
Fekete Gergő
polgármester
Kerékpárosok
idegenből
Simon Zoltán
„Tiszacsege
Ifjúságáért”
Alapítvány

9 fő
20 fő

Sportpálya
Tüzelős-ól

15 fő

Tüzelős-ól

10 fő
126 fő

Szolgáltató csarnok
Szolgáltató csarnok

25 fő

Zsellérház tüzelős-ól

180 fő
5x 80 fő

Szolgáltató csarnok
Tüzelős-ól

30 fő

Könyvtár

35 fő

Szolgáltató csarnok

Bvesz
Egészségfejl.
Iroda

internet
Youtube
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07.22.

Egészséges délelőtt

07.24.
07.25.
07.27.

Iskolások gépterem
Lakodalom
Iskolások
könyvtárhasználat

07.28.
08.01.
08.03.

Kézműves
foglalkozás
Lakodalom
Iskolások könyvtár

08.04.

Iskolások könyvtár

08.13.

Természettár
Kocsel Réka
előadás
Negyedéves
névnapi
összejövetel
Szarvas József
önálló estje
Látogatás
Megyei nyugdíjas
nap

08.14.

08.19.
08.25.
08.26.

08.27.
08.30.

09.02.

09.08.
09.10.
09.17.
09.18.
09.19.
09.24.
09.24.
09.25.
09.29.

10.09.

Vakációzáró
program
Talamba ütős
együttes koncert
Előadás”
Daganatos
megbetegedések”
Dr. Kiss Márk
Választási fórum
Választási fórum
Választási fórum
Csegei Körkép
szerkesztőségi ülés
Szüret

„Tiszacsege
Ifjúságáért” A.
Virág Tünde
Fülöp Dani
Paszternák
Gabriella iskola

85 fő

Szolgáltató csarnok

10 fő
180 fő
10 fő

Könyvtár
Szolgáltató csarnok
Könyvtár

Könyvtár

8 fő

Könyvtár

Bódi Zsuzsanna
Szilágyi Margit
iskola
Tóth Imréné
iskola
KSZR

80 fő
9 fő

Szolgáltató csarnok
Könyvtár

5 fő

Könyvtár

20 fő

Könyvtár

Csegei
Nyugdíjas
Egyesület
Önkormányzat
Nemzeti Színház

60 fő

Könyvtár

30 fő

Könyvtár

4 fő
350 fő

Tüzelős-ól zsellérház
Tisza-part

34 fő

Tüzelős-ól

30 fő

Szolgáltató csarnok

65 fő

Szolgáltató csarnok

3 fő
57 fő
170 fő
8 fő

Szolgáltató csarnok
Szolgáltató csarnok
Szolgáltató csarnok
Könyvtár

180 fő

Szabadidős park

150 fő
25 fő

Szolgáltató csarnok
Tüzelős-ól

130 fő
60 fő

Szolgáltató csarnok
Szolgáltató csarnok

85 fő

Szolgáltató csarnok

Megyei
nyugdíjas
egyesület
Gyermekjóléti
szolgálat
Művészetek
Háza Gödöllő
Önkormányzat
B.újvárosi
Egészségvédele
m iroda
Lenkey Csaba
Kern Szilvia
Fekete Gergő
Farkas Jánosné

Önkormányzat
könyvtár
Választási fórum
Szilágyi Sándor
Csapatépítő tréning
Gyermekjóléti
Szolgálat
Lakodalom
Lakatos Csabáné
Szürke hályog és
„Család és
szembetegség
karrier pont”
megelőzése
Farkas Jánosné
Városi idősek
Önkormányzat
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10.12.
10.13.
10.14.
10.15.
10.16.
10.17.

10.28.
10.30.

napja
Választási
kampány, fórum
Választási
kampány, fórum
Választási
kampány, fórum
Szikra László
előadói estje
Választási
kampány, fórum
Roma Kulturális
nap
Videó felvétel
Készítés
Alakuló ülés

könyvtár
Kern Szilvia

25 fő

Szolgáltató csarnok

Szeli Zoltán

150 fő

Szolgáltató csarnok

Szilágyi Sándor

150 fő

Szolgáltató csarnok

Fekete Gergő

80 fő

Szolgáltató csarnok

Fekete Gergő

130 fő

Szolgáltató csarnok

Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
Turisztikai
ügynökség
Önkormányzat
Szeli Zoltán

200 fő

Szolgáltató csarnok

8 fő

Tüzelős-ól zsellérház

50 fő

Szolgáltató csarnok

A rendezvényeket általunk tervezett, szerkesztett, nyomtatott meghívókkal, szórólapokkal
népszerűsítettük. A saját rendezésű programokra minden esetben juttatunk ki plakátokat a
Nagymajorba is! 2020-ban főleg a közösségi oldalra (facebook) elhelyeztük el a meghívókat.
Így nagyon rövid idő alatt szélesebb körben is tudomást szerezhetnek a programokról. Sajnos
a 2020-as évben voltak programok, rendezvények, amiket nem tudtunk megvalósítani vagy
teljesen újra kellett gondolni a megvalósítás lehetőségét.
Zsellérház
Működési engedély száma: MK/31158/2013
Szakmai besorolása: Közérdekű muzeális kiállítóhely
Gyűjtőköre: a népi élet emlékei a XIX. században
A kiállítás megnyitásának éve: 1963
Látogatók száma 2020-ban: 341 fő
Leíró kartonnal ellátott műtárgyak száma: 239 db
2020. január 14-én a Teleki Alapítványtól voltak kint állapotfelmérésen. Akkor jelezték, hogy
lesz kiírva pályázat felújításra. Sajnos a pályázat önerő hiánya miatt nem lett beadva. Annyi
előre lépést történt az épülettel, hogy március- áprilisban a közfoglalkoztatottak elkészítették
a fonott kerítést. Októberben pedig a Zsellérház és Tüzelős-ól nádtetejét sikerült felújíttatni.
Sajnos számos tenni való van még, mind a két helyen. Az állagmegóvás érdekében,
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mindenképpen szükség van valamilyen lehetséges pályázat benyújtására, mert önerőből nem
lehetséges a felújítás.
A könyvtár és a két múzeum állapotáról részlete leírás készült, mely a képviselő testülettel is
ismertetve lett.
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Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3. sz.

Dr. Papp József Művelődési Ház és
Könyvtár
2021. évi Munka- és Szolgáltatási terve

Kisné Bolacsek Rita
közművelődési munkatárs
2021. február 26.
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TARTALMI SZEMPONTOK AZ INTÉZMÉNY
2021. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
1. ÖSSZEFOGLALÓ
A Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár közfeladata a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint, a
települési könyvtári ellátása, a közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállító helyek tevékenységeinek
ellátása, közművelődési feladatellátás. 2018-ban módosított törvény 2021-ben számos feladatot ró az
önkormányzatra és a kulturális intézményre. Ezt a feladatát a települési önkormányzat a
közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, a meghatározott pénzügyi támogatás (80. §)
biztosításával, valamint a helyi lakossági képviseletének biztosítása révén (82-83. §) látja el
Erősségünk:

Könnyű

megközelíthetőség,

használó

barát

nyitvatartási

idő,

udvariasság,

szolgálatkészség, műszaki felszereltség,
Gyengeségünk: Kevés szakképzett dolgozó, motiválatlan munkaerő (közfoglalkoztatás)
Lehetőség: Pályázatok, elérhető továbbképzések, partneri együttműködés, látogatószám és olvasóihasználói létszám növelése,
Veszély: A szakdolgozók 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 Művelődési Ház és Könyvtár
Székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3. sz.
Telephelyek: Szolgáltató Csarnok 4066 Tiszacsege, Fő u. 43- 45
Zsellérház 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 26
2
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Tüzelős-ól 4066 Tiszacsege, Rákóczi u. 38
Az intézmény feladatköre a közművelődési, közösségi feladatok ellátása, a rendezvények szervezése,
a könyvtári szolgáltatások, helyi értékek ápolása és ezen kívül a helyi újság szerkesztése.
A munkaterv meghatározója – Közművelődés
A 2021-es év szakmai tevékenységének megtervezésekor fokozottan figyelembe kell venni az
intézmény

éves

költségvetésének

lehetőségeit,

a

szakmai

minőség

megtartása

mellett

racionálistervezés szükséges. A munkaterv kialakításakor figyelembe lett véve az elmúlt évek
statisztikai irányszámai, a látogatottsági adatok és a város kulturális kínálatának növekedése 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 intézményi alapdokumentumok: az Alapító
Okirat és SZMSZ.
3. Tiszacsege Város Önkormányzata által elfogadott helyi közművelődési rendelet.
4. Tiszacsege Város Önkormányzata által intézményünknek a 2021. 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.
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• 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 Művelődési Ház és Könyvtár
-

A helyi közművelődési tevékenység támogatása,

-

A közművelődési alapszolgáltatások megszervezése,

-

A település környezeti, szellemi művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismerése,

-

A helyi művelődési szokások gondozása, ezen belül az állandó helytörténeti kiállítási anyag
állagának megóvása, restaurálása.

-

A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

-

A helyi ismeretterjesztő, amatőr művelődő közösségek tevékenységének támogatása.

-

A városi rendezvények szervezése és lebonyolítása.

A munkatervben 2021-ben is az alábbi stratégiai célterületek mentén folytatjuk a szakmai munkánkat:
1. Kulcskompetenciák fejlesztése
- A szakmai programokat olyan rendezvényekkel kell megvalósítani, amelyek érdemben képesek
hozzájárulni a résztvevők fejlődéséhez, az ismeretek, készségek és attitűdök szintjén.
2. Közösségfejlesztés
– A Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 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
- Beszámolók, statisztikák és munkatervek készítése
5. Esélyegyenlőség biztosítása
– a programokhoz, az információkhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása
– az esélyegyenlőséggel kapcsolatos rendezvények szervezése
6. Környezetvédelem

4

2. számú melléklet a 15/2021. (III.04.) PM. számú határozathoz

– a környezetvédelemnek intézményi keretek között (is) kell működnie, mert igazán eredményes csak
úgy lehet, ha összefogunk.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvényben meghatározott közfeladatait 2017. december 31-ig a dr. Papp József Városi
Könyvtár és Művelődési Otthon integrált intézményként, mint költségvetési szerv látta el. Az
intézmény, mint költségvetési szerv megszűnt, de továbbra is ezen a néven látta el feladatait. 2018.
január 1-től a nyilvános könyvtári ellátást a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, mint megyei
hatáskörű városi könyvtár megállapodás útján látja el. A közművelődési tevékenység ellátása,
közösségi tér biztosítása, valamint helytörténeti helyek, emlékhelyek gyűjtése, falumúzeumok
fenntartása Önkormányzat útján történik. Jelenleg közösségi színteret működtet Tiszacsege Város
Önkormányzata.
Vállalt közművelődési alapszolgáltatások a következők:
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Minden települési önkormányzat kötelező feladata az
a) pont szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében helyszínt biztosít a
művelődő közösségeknek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenységének
végzésére, a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, valamint fórumot
szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
A törvény továbbá meghatározza a közművelődési intézmények típusait, az intézménytípusok szerinti
tevékenységi köröket, tárgyi és személyi feltételeket, vezetői követelményeket és a lehetséges
intézményi elnevezéseket.
A törvény differenciáltan lakosságszám szerint határozza meg, hogy hány közművelődési
alapszolgáltatást kötelező az önkormányzatnak ellátni. Az 5000 fő lakosságszám alatti településeken
az a) kötelező alapszolgáltatáson túl, legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást kell
megszervezni. A törvény az új intézményi típusokat, elnevezéseket is rögzíti. A megszervezett
közművelődési alapszolgáltatások száma szerint kell meghatározni az intézmény típusát, ezáltal
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elnevezését. A végrehajtási rendeletben pontosan rögzítésre kerültek az intézmény típus szerinti
személyi, tárgyi feltételei, valamint az adott típushoz tartozó nyilvántartási napok száma is.
A mi esetünkben a követelményt a városi rang határozza meg: Művelődési Ház működtetését írja elő
a törvény, ezért 2021-ben új intézmény jön létre, a törvényben előírtaknak megfelelően.
Minden településre vonatkozó közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének feltételei:
a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények,tanácskozások,
képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget
b) az a) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és
széket,
c) polcrendszert, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok stb.)
elhelyezését,
d) legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszközt,
e) legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt,
f) legalább 1 db számítógépet, illetve korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet
kapcsolatot
Az a) pontban meghatározott alapszolgáltatás feltételeit a dr. Papp József Városi Könyvtár épülete
biztosítja.
Feladatot ellátó neve: Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár
Feladatot ellátó székhelye és címe: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3. sz.
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.
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:
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- biztosítja a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi
tevékenysége végzésének helyszínét,
- bemutatkozási lehetőségeket teremt a művelődő közösségek számára,
- fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,
- segíti az időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életét,
- elősegíti a közös művelődés, együttlét és az esztétikai élmények közös megéléséhez, az egyetemes,
a kisebbségi és a helyi kultúra megismerését,
- arra törekszik, hogy a város és környéke kulturális és információs központja, a helyi közélet egyik
színtere legyen, ezért befogadja a hasonló érdeklődésű civil szerveződéseket, segíti rendezvényeiket,
- nyitvatartási ideje megválasztásával is a használók igényeihez alkalmazkodik, szolgáltatásait is úgy
szervezi, hogy azok összhangban legyenek a város és a környéke mindenkori társadalmi, gazdasági
igényeivel, lehetőségeivel.
2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése:
- támogatja az önkéntes tevékenységeket, elősegíti a környezetkultúra javítását, városesztétikai
kultúra fejlesztését,
- segíti a helyi társadalom kapcsolat-rendszerének, közösségi életének érdekérvényesítését,
lehetőségeihez mérten biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételeket,
- a hátrányos helyzetű rétegek kulturális részvételét fejlesztő, az esélyegyenlőség megvalósulását
elősegítő programokat szervez,
- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
- a generációk közötti társadalmi kohézió erősítése, a közbizalom szintjének és nyitottság mértékének
fejlesztése, az emberek társadalmi- és gazdasági részvételének fokozása,
- helyben megszervezi és lebonyolítja az Önkormányzat Képviselő-testülete által megszavazott,
állami ünnepek és egyéb városi nagyrendezvényeket.
3. Az egész életre kiterjedő tanulásfeltételeinek biztosítása:
- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok támogatása,
- életminőséget és életesélyt javító tanulási, ismeretterjesztési, felnőttoktatási lehetőségek segítése,
- az emberek ismereteinek, tudásának bővítése, tehetségük kibontásának és kiteljesedésének
támogatása,
- biztosítja az önművelődés lehetőségét
4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése:
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- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése,
a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
- az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra megismertetése, gyarapítása,
- a hagyományok, (szokások) megismertetésének és megértésének megtartásának, alkalmazásának,
továbbadásának és megújításának támogatása,
- az ünnepek kultúrájának gondozása,
- a település természeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, a településhez való kötődés
erősítése, a helyi ismeretek cseréje, közvetítése,
- a helyi értékeket védő és gazdagító kezdeményezések, hatékonyságának segítése,
- a település és környéke helytörténeti dokumentumai, tárgyai gyűjtésének segítése, feldolgozásának,
nyilvántartásának támogatása, állandó helytörténeti kiállítás és időszakos kiállítások szervezésének
segítése.
Szakmai munkatervünket az alábbi célok határozzák meg:
- A lakosság életminőségének a közművelődés eszközrendszerével történő javítása, kulturális
tevékenységekben való részvételük segítése. Lényeges, hogy kulturális kínálatunkban minden
korosztály találjon magának olyan programot, amelyre szívesen ellátogat, s együtt lehet hasonló
érdeklődésű körű társaival.
- A magyar kultúra hagyományos értékeinek bemutatása, megismertetése a fiatalabb generációkkal,
hagyományápolás.
- Közművelődési intézményrendszer fenntartásával lehetőséget biztosítani a város polgárai számára
kulturális, művelődési és szórakozási igényeik kielégítésére, a szabadidő kulturális célú eltöltésére,
tekintettel a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentésére.
- Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási és felnőttoktatási lehetőségek támogatása, a humánerőforrás fejlesztése.
- Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés és a
befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, a
különböző kultúrák közötti kapcsolatok építésének támogatása.
- A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományaink gyűjtése, rendszerezése,
megismertetése, gondozása.
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- A közművelődési és közéleti tevékenységek bemutatása a helyi nyomtatott és elektronikus felületek
útján. Helyi adatbázisok, információhordozók kialakítása, gyarapítása, az Internetes hozzáférés
segítése.
- A város kulturális közéletéhez kapcsolódó alkotó- és előadóművészek támogatása, az
együttműködések ösztönzése, amatőr előadó-művészeti csoportok és művelődő közösségek
támogatása, bemutatkozási alkalmak szervezése.
- Kapcsolatépítés a közművelődés megyei szervezeteivel
Információs tevékenység
A rendezvényszervezői munka egyik alapja, hogy az információt kellő módon és mennyiségben
juttassuk el a közönség felé. Intézményünk facebook oldalát folyamatosan frissítjük, a város
honlapján is folyamatosan elérhető a közművelődéssel kapcsolatos friss információk. A DJP Pont
részeként kül- és beltéri WI-FI hálózat épült ki, mely ingyenes internet használatot biztosít.
Kiállítások
2021-ben is több kiállítás szerepel a rendezvénytervünkben programokhoz kapcsolódóan. Igyekszünk
a helyi lakosok munkáit, hobbijaiknak eredményeit a nagyközönség elé tárni.
Rendszeres művelődési formák
Közművelődési alapszolgáltatás a művelődő közösségek létrejöttének segítése, működésük
támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára
helyszín biztosítása. Fontos a művelődési igények felmérése, olyan szakkörök – klubok indítása,
melyre a lakosság részéről igény mutatkozik.
Az intézményben illetve telephelyeken működő művelődő közösségek:

-

Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület

-

Csegei Nyugdíjas Egyesület

-

Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda

-

Tiszacsegei Kézműves Kör

-

Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület

-

Fekete István Általános Iskola és Bóbita Óvoda Mazsorett Csoportja
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A felsoroltakon felül a 2021 évi rendezvénynaptár készítésekor a további közösségek lettek
megszólítva:

A

-

„Tiszacsege Ifjúságáért” Alapítvány

-

„Csegei Csengőszó” Alapítvány

-

Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület

-

Tiszacsegei Városi Sportkör Egyesület

-

Fekete István Általános Iskola

-

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde

-

Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

-

Carmen Lovasudvar

-

Tiszacsegei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

-

Református Egyházközség

-

Katolikus Egyházközség

megszólítottak

közül

néhányan,

jutatták

el

részünkre

a

2021-re

vonatkozó

éves

programtervezetüket. A megküldött programok közül azok kerülnek besorolásra, melyek nyilvánosak
a lakosság részére, vagy Önkormányzati segítségre van szükségük, akár tárgyi, humán vagy anyagi
erőforrásként.
Rendezvényszervezés
Éves programtervünk összeállításakor törekedtünk a változatosságra, a helyi igényekhez való
alkalmazkodásra. Az ünnepek kultúrájának gondozása, a hagyományőrzés és a közösségi programok
továbbra is hangsúlyosan szerepelnek rendezvénytervünkben. Fontos, hogy minden generációt
megszólítsunk rendezvényeinkkel. A programok összeállításánál komoly nehézséget jelent a
sztárfellépők fellépési árainak nagyarányú növekedése, illetve az időpontfoglalás. A rendezvény
szervezését már az előző év őszén meg kellene kezdeni. A programok összeállításánál törekszünk
arra, hogy minél változatosabb legyen a műsor. Sajnos a kialakult vírushelyzet miatt elég nehéz
előretervezni, de a lehetőségekhez mérten el kell indulni a szervezésekben.
Nem programszerűen szervezett tevékenységek
Intézményünk nyitvatartási időben fogadja látogatóit, bárki betérhet, folyóiratokat olvashatnak, vagy
beszélgethetnek, ingyenesen használhatják asztali számítógépeinket, WI-FI hálózatunkat.
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Kiegészítő jellegű szolgáltatások
Helyiségeink

igénybe

vehetők

fórumokra,

továbbképzésekre,

táncos,

családi

és

céges

rendezvényekre. Helyet biztosítunk egészségügyi előadásoknak és véradásoknak. A családi
rendezvények száma az utóbbi időben növekedést mutat, 2021-re újabb növekedés várható.

Összegzés
A dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon meghatározó szerepet tölt be településünk
kulturális életében. Szervezi a rendezvényeket, ünnepségeket, kapcsolatot tart fenn helyi civil
szervezetekkel, segíti a helyi közösségek munkáját. Célunk, hogy minden korosztály, minden
társadalmi réteg találjon magának olyan programot kínálatunkban, mely által közösséggé
formálódhat. Alapvető törekvésünk továbbra is az, hogy erősítsük intézményünk közösségi jellegét,
azaz mind több helyi formális vagy informális közösség, civil szervezet találjon otthonra nálunk, s
részükre a puszta helyen kívül szakmai segítséget is nyújtsunk. Természetes feladatunk, hogy minden
olyan intézménynek, szervezetnek, magánszemélyeknek segítséget adjunk, amely, ill. aki a közösség
egésze szempontjából értékes tevékenységet folytat, kulturális-, sport-, szabadidős programot
szervez. Az állami, nemzeti és helyi ünnepek megszervezése, lebonyolítása továbbra is fontos
feladatunk. Ugyanígy elsődleges feladatunknak tartjuk az eddig is működő amatőr művészeti
csoportok működési feltételeinek biztosítását, szakmai támogatását.
A dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár, illetve a városban működő civil és egyéb
szervezetek közreműködésével szervezett 2021. évi városi rendezvények és programok
összesített naptára az 1. sz. MELLÉKLET található.
Az Intézmény 2021. évre vonatkozó Szolgáltatási Terve
Az emberi erőforrások minisztere a 20/2018. (VII. 9.) számú, a közművelődési alapszolgáltatások,
valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről kiadott EMMI
rendeletében szabályozta az Intézmények szolgáltatásait. Melynek 3. §- ának (1) pontjában előírja,
hogy a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves
szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.
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(2) Az éves szolgáltatási terv tartalmazza:
- a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok,
tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,
- a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,
- az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy
minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,
- a közösségi tevékenység rendszerességét, vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát,
valamint
- a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében
való részvételének módjait.
(3) Az éves szolgáltatási terv, a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén,
igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő
közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával
készíti elő.
(4) A feladatellátó a (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével meghatározza, hogy az adott
közművelődési alapszolgáltatáson belül, mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben látja
el.
(5) A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési
intézményben, vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb
a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.
(6) Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves
munkatervének részét képezi.
Az éves szolgáltatási tervet a rendeletnek megfelelően elkészült. Városunkban nem működik a
Közművelődési Kerekasztal, de Intézményünk évente minimum 1 alkalommal fórumot és
konzultációt biztosít a különböző helyi közösségek, civil szervezetek részére, az igények felmérésére,
a kulturális programok megtervezésére, megszervezésére, a részvétel lehetőségeinek biztosítására.
Az Intézmény 2021. évi Szolgáltatási Tervét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Tiszacsege, 2021.február. 26.
Kisné Bolacsek Rita
közművelődési munkatárs
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1 SZ. MELLÉKLET

2021 évi Kulturális rendezvény és programterv
Időpont

2021. január 22.

Közösségi

Közösségi

Felelős személy,

tevékenység

tevékenység

közösség

megnevezése

helyszíne

Magyar Kultúra Napja

Dr. Papp József

Könyvtár dolgozói

Városi Könyvtár
2021.február 20.

Télbúcsúztató batyus

Szolgáltató Csarnok

farsangi mulatság

Szeli Zoltán
Könyvtár dolgozói
Farkas Jánosné TIA

2021.február 20.

Farsangi utcai

Tiszacsege utcái

felvonulás
2021. február

Horgász közgyűlés

Csegei Patás pajtás
Hagyományőrző Egyesület

Szolgáltató Csarnok

Szemerszki Richárd
Tiszacsegei Horgász és
Természetvédelmi Egyesület

2021. március 8.

2021. március 8.

Nőnapi köszöntések

Városi Nőnap

Tiszacsege utcái,

Csegei Patás Pajtás

intézményei

Hagyományőrző Egyesület

Szolgáltató Csarnok

Szeli Zoltán
Könyvtár dolgozói

2021.március 15.

Megemlékezés az

Szolgáltató Csarnok

Szeli Zoltán

1848/49-es forradalom

Március 15-i

7. évfolyam

és szabadságharcról

emlékpark

Bana Józsefné
intézményvezető
Könyvtár dolgozói

2021.március

Negyedéves névnapi

Szolgáltató Csarnok

Csegei Nyugdíjas Egyesület

Szolgáltató Csarnok

Farkas Jánosné TIA

rendezvény
2021. március 31.

Húsvéti kézműves
foglalkozás

Könyvtár dolgozói
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2021. április 05.

Hagyományőrző

Tiszacsege utcái

locsolkodás
2021. április 12.

Költészet Napja

Csegei Patás Pajtás
Hagyományőrző Egyesület

Dr. Papp József

Könyvtár dolgozói

Városi Könyvtár
2021. április

Gyalogtúra

Útvonal előzetes

Csegei Nyugdíjas Egyesület

egyeztetés alapján
2021. május 1.

Majális

Városi Sportpálya

Szeli Zoltán
Farkas Jánosné TIA
Könyvtár dolgozói
Csegei Nyugdíjas Egyesület
Tiszacsegei Roma N.Ö.

2021. május 23.

Pünkösdi családi nap

Református templom
és udvara

2021.május 28.

30 éves „Tiszacsege

Városi Sportpálya

Ifjúságáért”

Dénes Ágota
lelkészasszony
Farkas Jánosné TIA
Könyvtár dolgozói

Alapítvány
2021.május 31.

Városi Gyermeknap

Városi Sportpálya

Szeli Zoltán
Könyvtár dolgozói
Farkas Jánosné TIA

2021. június

Megyei Nyugdíjas

Tisza- part

Csegei Nyugdíjas Egyesület

Szolgáltató Csarnok

Csegei Nyugdíjas Egyesület

Nyári Református

Református templom

Gyermektábor

és udvara

Dénes Ágota
lelkészasszony

„Nagyik és unokák ”

Tüzelős- ól

Senior Nap
2021. június

Negyedéves névnapi
rendezvény

2021. július eleje
2021.július 18-24

tábor
2021. augusztus 7.

XXVIII. Csege Napok

Farkas Jánosné TIA
Könyvtár dolgozói

Tisza - part

Szeli Zoltán
Könyvtár dolgozói

2021.augusztus

Nemzetiségi nap

Városi Sportpálya

Tiszacsegei Roma N.Ö.
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2021.augusztus

Bibliaolvasó maraton

Református templom

Dénes Ágota
lelkészasszony

2021. augusztus

Tisza-parti gyalogtúra

Közterület

Csegei Nyugdíjas Egyesület

2021. szeptember

Szüreti felvonulás és

Városi Sportpálya

Szeli Zoltán

18.

bál IV.

Tiszacsege utcái

Könyvtár dolgozói

Szolgáltató Csarnok

Csegei Nyugdíjas Egyesület

Szolgáltató Csarnok

Szeli Zoltán

Hagyományőrző
Népzenei és Néptánc
Találkozó
2021.szeptember

Negyedéves névnapi
rendezvény

2021.október 01.

Városi Idősek Napja

Könyvtár dolgozói
2021. október

Lecsó parti

Városi sportpálya

Csegei Nyugdíjas Egyesület

2021. október 23.

Ünnepi megemlékezés

Emlékpark

Szeli Zoltán
Könyvtár dolgozói

2021.november

Tisza- parti séta

Közterület

Csegei Nyugdíjas Egyesület

2021. november

Adventi vasárnapok

Református templom

Dénes Ágota

és udvara

lelkészasszony

Városi karácsonyfa

Szolgáltató Csarnok

Szeli Zoltán

állítás

park

Könyvtár dolgozói

Negyedéves névnapi

Szolgáltató Csarnok

Csegei Nyugdíjas Egyesület

28.-december 3-1017
2021.december 1.

2021. december

rendezvény
2021.december 6.

Mikulás

Kissebségi Iroda

Tiszacsegei Roma N. Ö.

2021. december 6.

Lovas Mikulás

Tiszacsege utcái

Csegei Patás Pajtás
Hagyományőrző Egyesület

2021.december

AdventtőlKarácsonyig

Szolgáltató Csarnok

Farkas Jánosné TIA
Könyvtár dolgozói

kézműves foglalkozás
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2021.december

Évzáró karácsonyi

Szolgáltató Csarnok

Csegei Nyugdíjas Egyesület

Tiszacsege utcái

Csegei Patás Pajtás

rendezvény
2021.december 31.

Óévi csergetés

Hagyományőrző Egyesület

A Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület, a Csegei Nyugdíjas Egyesület, a „Tiszacsege
Ifjúságáért” Alapítvány, a „Csegei Csengőszó” Alapítvány a fent megemlített programok mellett, a
városi rendezvények aktív résztvevője, és támogatója igény szerint. Az Óvoda és Általános Iskola is
csatlakozik az általuk, a tantervben is tervezett városi rendezvényekhez.

A városi rendezvényeken, lehetőséget biztosítunk a csoportok, egyesületek számára, ha
munkásságáguk kapcsolódik az adott programunkhoz.
-

Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület

-

Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda

-

Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület

-

Fekete István Általános Iskola és Bóbita Óvoda Mazsorett Csoport

-

Tiszacsegei Városi Óvoda csoport

-

Fekete István Általános Iskola Énekkar

2021. évi Kiscsoportos foglalkozások tervezett rendje és helye
Csoport neve

Nap

Időpont

Helyszín

Tiszacsegei
Hagyományőrző Néptánc
Egyesület

vasárnap

10.00

Szolgáltató Csarnok

szerda

14.00 (őszi-téli időszak)
15.00 (tavaszi-nyári
időszak)

Szolgáltató Csarnok

Tiszacsegei Nyugdíjas
Egyesület
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Tiszacsegei Önkéntes
Tűzoltó Dalárda

Kommunális
Szolgáltató épülete
Fő u. 69-71

kedd

17.00

Fekete István Általános
Iskola és Bóbita Óvoda
Mazsorett Csoport

hétfő /
péntek

16.00

Általános Iskola
tornaterme, Városi
sportpálya

Tiszacsegei Kézműves Kör

hétfő

17.00

Szolgáltató Csarnok

Asztalitenisz szakosztály

hétfő
szerda

16.00
16.00

Volt TSZ. terem
Fő u. 42.

Csegei Patás Pajtás
Hagyományőrző Egyesület

igény szerint

Lovas udvar
Homokhát I. u 1.

Az elkészült részletes programtervben nem szerepel a Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi
Egyesület terve, mivel nem tudják előre, mit hogyan tudnak megvalósítani, így fel sorolás szinten
lesz megemlítve.
A 2021 évi terveik:
-

Horgászversenyek

-

Nyári gyermek horgásztábor

-

Rajz- és fotópályázatok, kiállítások

-

Gasztronómiai nap: halételek főzőversenye

-

Beszélgető estek

-

Horgászbál

-

Országos kezdeményezéshez való csatlakozás (Te szedd, Mosolygó zsák, Év fája)

-

Városi rendezvényeken való aktív közreműködés

17
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2. SZ. MELLÉKLET

Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 2021 ÉVES MUNKATERV
Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások

Közművelő
dési
alapszolgált
atások
Kultv. 76. §
(3)

A közösségi
tevékenység
megnevezése

Fekete István
Általános Iskola és
Bóbita Óvoda
Mazsorett
Csoportja
Oktatási
intézmények
Művelődő rendezvényeinek
közösségek befogadás
létrejötténe
k
elősegítése, Tiszacsegei
működésük Önkéntes Tűzoltó
támogatása, Dalárda
fejlődésük
segítése, a
közművelő
Csegei Patás Pajtás
dési
Hagyományőrző
tevékenység
Egyesület
ek és a
művelődő
közösségek
számára
helyszín Csegei Nyugdíjas
biztosítása Egyesület

Tiszacsegei
Kézműves Kör

A közösségi
tevékenység
célja

A közösségi
tevékenység
rendszeressége
vagy tervezett
időpontja,
időtartama

Szabadidő
hasznos eltöltése,
próbák heti 1-1
próbák
óra,
helyszíneinek
bemutatkozás
biztosítás,
rendezvényeken
bemutatkozási
lehetőség
Oktatási
intézmények
igény szerint
rendezvényeinek
támogatása
Öntevékeny
heti
csoport,
rendszerességgel
közösségfejlesztő
2 óra,
programok,
bemutatkozás
szolgáltatások
rendezvényeken
támogatása
bemutatkozási
lehetőség
biztosítása

A
közösség
i
tevékeny
ségben
részt
vevők
tervezett
száma
(fő)

általános iskola
tornaterme,
Tűzelős- ól,
20-25 fő
szolgálattó
csarnok,
rendezvények

A közösségi
tevékenységb
en a helyi
Á
lakosság
no
részvételi
módja

tagok,
látogatók

30-200
fő

Szolgálattó
csarnok,
Tüzelős-ól

tanulót,
pedagógus,
látogató

10 fő

Fő u. 69-71

önkéntes
részvétel,
tagonként

Tisza-part,
városi
sportpálya,
város
belterülete

önkéntes
részvétel,
tagonként

35-40 fő

Szolgáltató
Csarnok,
rendezvények
helyszínei

tagok,
látogatók

15-20 fő

Szolgáltató
Csarnok

önkéntes
részvétel,
tagonként

rendezvényekhez 100-500
kapcsolódóan
fő

Öntevékeny
csoport,
hetente 2 óra,
közösségfejlesztő
rendezvényeken
programok,
aktív részvétel
szolgáltatások
támogatása
Öntevékeny
csoport, helyi
közösség
hetente 2 óra,
fejlesztése,
rendezvényeken
közösségi
aktív részvétel
kohézió segítése,
támogatása

A közösségi
tevékenység
helyszíne/
helyszínei
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Városi Nőnap

Szabadidő
hasznos eltöltése,
közösség építés

2021.
március 8.

200-250
fő

Szolgáltató
Csarnok

Öntevékeny
évi12
csoport,
alakalommal
Szolgáltató
közösségfejlesztő
programok,
30-150 Csarnok, Tiszaprogramok,
városi
fő
part, külsős
szolgáltatások
rendezvényekhez
helyszínek
támogatása
kapcsolódás
Közösséghez
tartozás
élményeinek
Megyei Nyugdíjas
erősítése,
évi egy alkalom
300 fő
Tisza- part
Senior nap
közösségépítő
program
támogatása
Öntevékeny
Magyar
csoport,
egész évben
Szolgáltató
Vöröskereszt
közösségfejlesztő
folyamatosan
10-15 fő csarnok, városi
balmazújvárosi
programok,
kéthavonta
rendezvény
Szervezete
szolgáltatások
támogatása
Öntevékeny
évi 13
A közösségi
csoport,
alkalommal
templom,
Tiszacsegei
és
közösségfejlesztő
programok,
20- 200 parókia, udvar,
társadalmi Református
programok,
városi
fő
Szolgálattó
részvétel lelkészi hivatal
szolgáltatások
rendezvényekhez
Csarnok
fejlesztése
támogatása
kapcsolódás
A lakosság
egészségmegőrző
programokon,
Egészségügyi
szűrővizsgálatok
25 fő
Szolgáltató
előadások,
on,
évi 4-5 alkalom alkalman
csarnok
mérések
tanácsadásokon
ként
való
részvételének
biztosítása.
Szabadidő
hasznos eltöltése,
közösségépítés,
Tüzelős- ól,
"Nagyik és
2021.. Július 18- naponta
generációk
Szolgáltató
Unokák" tábora
24.
80 fő
közötti
csarnok
kapcsolatok
ápolása
A helyi
közösségek
összetartozásána
Városi
k erősítése, a
2021.
Városi
250 fő
Gyermeknap
generációk
május 31.
Sportpálya
közötti
együttműködés
kiépítése
Tiszacsegei
Horgász és
Természetvédemi
egyesület

önkéntes
részvétel

tagok,
látogatók

tagként,
résztvevőként,
látogatóként

tagként,
résztvevőként,
látogatóként

szervezőként,
résztvevőként,
látogatóként

önkéntes
részvétel

szervezőként,
önkéntes
résztvétel,
látogatóként

szervezőként,
résztvevőként,
látogatóként
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Tiszacsege
Ifjúságáért”
Alapítvány 30 éves
évfordulója

XXVIII. Csege
Napok

Öntevékeny
csoport,
közösségfejlesztő
programok,
szolgáltatások
támogatása
helyi kulturális
programok a
lakosság
rekreációs
tevékenységének
és a szabadidő
hasznos
eltöltésének
támogatása

2021.
május 28.

Szolgáltató
Csarnok,
Városi
Sportpálya

szervezőként,
résztvevőként,
látogatóként

2021.
augusztus 07.

900 fő

Tisza-part

szervezőként,
résztvevőként,
látogatóként

Városi Idősek
Napja

Szabadidő
hasznos eltöltése,
közösségépítés

2021.
október 1.

200 fő

Szolgáltató
Csarnok

szervezőként,
résztvevőként,
látogatóként

Városi Karácsony

Hagyomány
ápolás és ünnepi
előkészületek a
helyi közösség
bevonásával.
Szabadtéri
előadások, és
szeretetvendégsé
g.

2021.
december

100 fő

Szolgáltató
csarnok,
szökőkút

szervezőként,
résztvevőként,
látogatóként

Nagymajori nap

közösségfejlesztő
programok,
szolgáltatások
támogatása

Múzeum- és
ismeretterjesztés,
intézménylátogatás életmódjavítás,
ok
közösségépítés
Az egész Rajzpályázat
életre
gyerekeknek
kiterjedő
tanulás
feltételeine DJP Pont
k
biztosítása
Megyei Könyvtár
szervezésében
előadások
A
hagyomány
Magyar Kultúra
os közösségi
napja
kulturális
értékek

2021.

150 fő

alkalomszerű

évi 250300 fő

kreativitás
fejlesztése,
tehetséggondozás

rendezvényhez
kötötten

életesély növelés

alkalomszerű

a kultúrához való
szoktatás
korosztályos
módon,
viselkedéskultúra
formálása
szellemi
értékeink
megőrzése,
közösségi
kulturális

évi 2 alkalom

2021.
január 22.

Nagymajor

szervezőként,
önkéntes
részvétel,
látogatóként

Tüzelős-ól,
Zsellérház

szervezőként,
önkéntes
részvétel,
látogatóként

rendezvényhez
igazodva

önkéntes
részvétel

5-10 fő

Dr. Papp József
Városi
Könyvtár

önkéntes
részvétel

40-100
fő

Dr. Papp József
Városi
szervezőként,
Könyvtár,
résztvevőként,
Szolgáltató
látogatóként
csarnok

50 fő

Dr. Papp József szervezőként,
Városi
résztvevőként,
Könyvtár
látogatóként
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átörökítése
feltételeine
k
biztosítása

értékeink
átörökítése

Tiszacsegei
Értéktár Bizottság

Télűző Batyus
farsang

Március 15.
Ünnepi
megemlékezés

Helyi szellemi és
egész évben
kulturális
folyamatos
örökség
alkalmi
ápolásának
rendszerességgel
biztosítása
Farsangi
hagyományok
ápolása. Cél:
2021.
erősíteni a
február 20.
közösség
összetartó erejét.
Emlékezés
történelmi
eseményre

2021.
március 15.

Az ünnephez
kapcsolódó
díszek, kellékek
TIA Húsvétváró
készítése. A
kézműves
hagyomány
2021.
foglalkozás
ápolása a
március 31.
óvodások és
gyerekek
iskolások számára
megismertetése a
húsvéti
népszokásokkal.
szellemi
értékeink
megőrzése,
2021.
Költészet Napja
közösségi
április 12.
kulturális
értékeink
átörökítése
életminőség
javítása,
2021.
Majális
hagyományápolá
május 1.
s, közösségépítés
Hagyományaink
Szüreti Felvonulás
őrzése, ápolása,
és bál IV.
generációk közti 2021. szeptember
Hagyományőrző
kapcsolat
18.
Népzenei és
erősítése,
Néptánc Találkozó
közösség építés

4-5 fő

Dr. Papp József
Városi
Könyvtár

tagonként,
látogatóként

250 fő

Szolgáltató
Csarnok

szervezőként,
résztvevőként,
látogatóként

100 fő

Szolgáltató
Csarnok,
Március15-e
Part

résztvevőként,
látogatóként

200 fő

Szolgáltató
Csarnok

szervezőként,
résztvevőként,
látogatóként

50 fő

Dr. Papp József szervezőként,
Városi
résztvevőként,
Könyvtár
látogatóként

200 fő

Városi
Sportpálya

szervezőként,
résztvevőként,
látogatóként

300 Fő

Városi
Sportpálya

szervezőként,
résztvevőként,
látogatóként
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Október 23.
ünnepi
megemlékezés

TIA Adventtőlkarácsonyig

Nemzetiségi nap

Az amatőr
alkotó- és
előadóművészeti
tevékenység
feltételeine
k
biztosítása
A
tehetséggon
dozás és fejlesztés
feltételeine
k
biztosítása
Kulturális
alapú

Kiállítások

Az ünnep
kapcsán a helyi
közösség
múltjának,
kultúrájának
feltárása,
gondozása kerül
előtérbe. Az idős
és a fiatal
generáció
megszólítása, az
ünnep
örökségének
átadása.
Az ünnephez
kapcsolódó
díszek, kellékek
készítése. A
hagyomány
ápolása a
gyerekek
megismertetése a
húsvéti
népszokásokkal.
A helyi
kisebbségi
közösségek
bevonása a saját
és a nemzeti
kultúra
terjesztésébe.
Értékek feltárása,
ápolása,
tehetséggondozás
.

2021.
október 23.

60 fő

2021.
december

250 fő

évi egy alkalom

Szolgáltató
Csarnok

200-300 Városi
fő
Sportpálya

szervezőként,
résztvevőként,
látogatóként

látogató,
szervező

20-300
fő

Szolgáltató
Csarnok, Dr.
Papp József
Városi
Könyvtár,
rendezvények
helyszínei

kiállítóként,
látogatóként

igény szerint

10-15 fő

Tiszacsegei
Roma
Kissebségi
Iroda

résztvevőként

évente 2-3
alkalom

100-150
fő

Szolgáltató
Csarnok

látogatóként

alkotók, gyűjtők
rendezvényekhez
bemutatkozásána
kapcsolódóan
k biztosítása

Egyéni és
közösségi tudást,
Tanoda szintű
életesélyt és
fogalakozás
életminőséget
helyszín
fejlesztő
biztosítása
szolgáltatás
támogatása
közösségi
Cirkuszi előadások kulturális
szolgáltatások

Emlékpark, dr. szervezőként,
Tantos József résztvevőként,
emléktábla
látogatóként
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gazdaságfej
lesztés

Terem bérbeadás

Felnőttképzés
elősegítése,
támogatása

Vállalatok
tájékoztatása
Közművelő
dési
alapszolgált
atásokba
Fórumok
nem
sorolható
megvalósult
feladatok
Évértékelő
értekezlet
Közművelő
dési
Alakformáló torna
alapszolgált
atásokba
nem
sorolható
mozgáskult
úrát
fejlesztő, Jóga
egészségme
gőrző
foglalkozás
ok

egyéni
gazdaságot
fejlesztő
szolgáltatás
Egyéni és
közösségi tudást,
gazdaságot
fejlesztő
szolgáltatás
támogatása
egyéni és
gazdaságot
fejlesztő
szolgáltatás
támogatása
egyéni és
gazdaságot
fejlesztő
szolgáltatás
támogatása
egyéni és
gazdaságot
fejlesztő
szolgáltatás
támogatása

igényeket
kielégítően
alkalomszerűen

Szolgáltató
Csarnok

bérlő,
résztvevő

Tanfolyamokhoz
igazodóan

alkalman
ként 1520 fő

Szolgálattó
Csarnok

résztvevőként

havonta

5-6 fő

Szolgáltató
Csarnok

önkéntes
látogatóként

évente 4 alkalom

20- 200
fő

Szolgáltató
Csarnok

szervező,
önkéntes
részvétel

évente 2 alkalom

20 fő

dr. Papp József
Városi
Könyvtár

tagonként

egészségmegőrzé
s

igény szerint

alkalman
ként 1015 fő

Szolgáltató
Csarnok

tagként,
látogatóként

testi és lelki
egészség
megőrzése

igény szerint

alkalman
Szolgáltató
ként 10- csarnok, Városi
15 fő
Sportpálya

tagként,
látogatóként
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