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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2021. október 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

84/2021. (X. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Javaslat Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézmény létesítésére 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Dr. Papp József Művelődési Ház 
és Könyvtár közművelődési intézmény létesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
  

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Papp József Művelődési Ház és 
Könyvtár közművelődési intézmény Alapító okiratát e határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 
költségvetési szervként történő bejegyzéséről soron kívül gondoskodjon a Magyar 
Államkincstárnál. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert arra, hogy a újonnan létesített költségvetési 
szervhez áthelyezett közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyának munkaviszonnyá 
történő átalakulásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat megküldésével tájékoztassa a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Törvényességi Felügyeleti 
Osztályát, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: 1; 3. és 4.: Szeli Zoltán polgármester 
   2.: dr. Lajter Zoltán mb. jegyző, hatósági irodavezető 
 
 

K. m. f. 
 
     Szeli Zoltán s.k.               Dr. Lajter Zoltán s.k. 
       polgármester                         mb. jegyző 
 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
Tiszacsege, 2021. október 29. 

 
 
   Berecz Klaudia 

 jegyzőkönyvvezető 
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1. melléklet a 84/2021. (X.28.) KT. számú határozathoz 

 
Alapító okirat  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Dr. Papp József 
Művelődési Ház és Könyvtár 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 Művelődési Ház és Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 3. 
1.2.2. levelezési címe: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 3. 
1.2.3. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Szolgáltató Csarnok 4066 Tiszacsege, Fő utca. 43-45. 
2 Zsellérház Múzeum 4066 Tiszacsege, Óvoda utca 26. 
3. Tüzelős-ól   4066 Tiszacsege, Rákóczi utca 38. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2022.01.01. 

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

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

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 7. 
pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység biztosítása, valamint a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 64. § (2) bekezdés a) pont szerinti nyilvános könyvtári ellátás, valamint a 76. § (3) 
bekezdésének a) - d) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatások biztosítása. 
 
A könyvtári szolgáltatás ellátását Tiszacsege Város Önkormányzata a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtár, mint megyei hatókörű városi könyvtár útján végzi a muzeális intézményekről, 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. és 66.§-a 
alapján. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
Az intézmény megszervezi a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés a) - d) pontjaiban felsorolt 
alapszolgáltatásokat: 
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. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az alábbi 
közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik: 

 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, ennek 
keretében: 
aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 
tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, 
ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 
ac) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 
közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, 
ad) segíti az időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életét, 
ae) a közös művelődés, együttlét, az esztétikai élmények közös megélését, az egyetemes, a 
kisebbségi és a helyi kultúra megismerését elősegíti, 

 
b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, ennek keretében: 
ba) elősegíti a környezetkultúra javítását, városesztétikai kultúra fejlesztését, 
bb) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítése, a 
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
bc) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése, 
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bd) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 
 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, ennek keretében az iskolarendszeren 
kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, 
ismeretterjesztési, felnőttoktatási lehetőségek segítése, 

 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, ennek keretében: 
da) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 
db) az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra megismertetése, gyarapítása, 
dc) kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozása, 
dd) a település természeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, a településhez 
kötődés erősítése, a helyi ismeretek cseréje, közvetítése, a helyi értékeket védő és gazdagító 
kezdeményezések ösztönzése, hatékonyságának segítése. 
 
Az intézményben a nyilvános könyvtári szolgáltatás ellátása a 4.1. pontban foglalt, a Méliusz 
Juhász Péter Könyvtár, mint megyei hatókörű városi könyvtár útján valósul meg. Tiszacsege Város 
Önkormányzata és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár között létrejött megállapodás alapján a 
Méliusz Könyvtár feladata többek között a dokumentumszolgáltatás, az információsszolgáltatás, 
a közösségi szolgáltatások szervezése, a képzések, továbbképzések 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 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

7 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

8 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
9 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 vezetőt nyilvános pályázat alapján Tiszacsege Város Önkormányzata bízza meg és gyakorolja a 
munkáltatói jogokat. A vezető foglalkoztatási jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény valamint a törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 
szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet vonatkozik. 

Határozatlan idejű munkavállalóként történő foglalkoztatása mellett határozott idejű 
megbízottként látja el a vezetői feladatokat. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1. Munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
2. Megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Kelt: Tiszacsege, 2021.  

P.H. 

Szeli Zoltán 
polgármester 

Záradék: 
 
Jelen alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2021.(….) KT. 
számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Kelt: 2021. 

dr. Lajter Zoltán 
hatósági irodavezető 

megbízott jegyző 
 


