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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő
több
pontban
kifogásolja
lakóhelye, egy Hajdú-Bihar megyei város honlapján
közzétett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által
készített,
városának
közművelődési
feladatellátásának átfogó szakfelügyeleti vizsgálatáról
szóló jelentését.

lezárt

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatta bejelentőt, hogy
Tiszacsege Város Önkormányzat honlapjára a 23221-7/2018KOZMUVFO
szakfelügyeleti jelentés kapcsán nem a végleges és elfogadott vizsgálati anyag
került ki, hanem egy előzetes véleményezésre megküldött tervezet. A
Tiszacsege Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának átfogó
szakfelügyeleti vizsgálatáról szóló jelentés felülvizsgálata 2019. április 15-én
megtörtént. A vizsgálat a következő megállapításokat tette, melyek a
szakfelügyeleti jelentés felülvizsgálati anyagában is megfogalmazásra kerültek:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Közm.tv.)
78/1. § (1) bekezdése alapján, a városban a települési önkormányzat
feladatellátása során közművelődési intézményt biztosít. Ennek értelmében
Tiszacsege Város Önkormányzata a hatályos Közm.tv. 77. § (1)
bekezdésében meghatározott jogszabályi feltételeknek a szakfelügyelő által
vizsgált időszakban csak részben tett eleget 2017. december 31-ig, mivel
2017. december 31-től a közművelődési feladatokat ellátó Dr. Papp József
Városi Könyvtár és Művelődési Otthont jogutód nélkül megszüntette. A
megszüntetés előtt kikérte a kultúráért felelős miniszter véleményét, melynek
értelmében a közművelődési feladatokról a továbbiakban is gondoskodni
szükséges.
A Magyar Államkincstárnak a 14308-2/2017-es számú Megszüntető Okirat
tervezetét vissza kellett volna adnia hiánypótlásra azzal, hogy az
önkormányzat tegyen eleget a Közm.tv.-ben foglalt kötelezettségének
és/vagy nyilatkozzon a feladatellátás választott törvényes módjáról. A
szakfelügyelő a felülvizsgálat során megállapította, hogy Tiszacsege Város
Önkormányzata részéről megvolt a szándék a nyilvános könyvtári ellátás és a
közművelődési feladatellátás folyamatos biztosítására. Ennek érdekében
csatlakozott a Debreceni Méliusz Juhász Péter könyvtárral megállapodás
alapján a Központi Szolgáltató Rendszerhez, a közművelődési feladatellátást
pedig oly módon oldotta meg, hogy a könyvtár helyiségeiben, illetve iskolai
tantermekben helyet biztosítanak a művelődő közösségeknek. A nagyobb
létszámú közönséget vonzó programok, események megrendezésére
alkalmas többfunkciós nagyterem kialakítása, a TOP-2.1.2-15-HB1-201600008 azonosító számú, Tiszacsege központi városrészének felújítása és
átalakítása pályázat segítségével valósul meg a szolgáltató csarnokban.
A szakfelügyelő megállapította, hogy a lakosság közművelődési joggyakorlási

lehetősége nem csorbul, azonban a működés elvárt jogi kerete nem
biztosított. A szakfelügyelet az alábbi jogszabályi kötelezéseket tette az
Önkormányzat felé:
• Az önkormányzat vizsgálja felül és módosítsa közművelődési rendeletét a
Közm.tv. 83/A. § szerint, figyelemmel a 20/2018. (VII. 09.) EMMI
rendeletben foglaltakra is. A jogszabályban kerüljön meghatározásra az
ellátott közművelődési alapszolgáltatások köre, azok ellátásának módja,
formája, pontos szervezeti keretei.
• Tiszacsege Város Önkormányzat tegyen eleget a törvényben előírtak
alapján annak a kötelezettségének, hogy a megszüntetett Dr. Papp József
Városi Könyvtár és Művelődési Otthon helyett közművelődési intézménnyel
lássa el a kötelező alap feladatellátását a településen. Az önkormányzat által
választható jogszerű megoldásokat a Közm.tv. tartalmazza.
• Az önkormányzat ideiglenesen biztosítsa a közművelődési
alapszolgáltatások tárgyi feltételeit a könyvtárban és más egyéb
középületekben található termekben, továbbá alakítsák át és nevezzék el az
újonnan megépült Szolgáltató csarnok egy részét közösségi háznak. Ezzel
teljesítheti a város törvényi kötelezettségét a lakosság a közművelődési
alapszolgáltatásokhoz való hozzáférése tekintetében, valamint megteremtheti
a nagyobb, városi rendezvények megtartásának lehetőségét. A kialakításnál
legyenek figyelemmel a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 13. §-ban foglalt
feltételekre.
A jogszabályi kötelezések mellett a felülvizsgálat javaslatokat is megfogalmaz,
melyek szintén a közművelődési feladatellátás minőségének emelését
hivatottak biztosítani. Ezek közül a leglényegesebb, hogy a Képviselőtestület hozzon létre közművelődési bizottságot, melynek külsősként tagja a
mindenkori közművelődési szakember. A jelentésben felhívja a polgármesteri
hivatal jegyzője és munkatársai figyelmét, hogy a jövőben a szükséges
dokumentumokat és információkat teljes körűen tárja a vizsgálatot végző
megbízott elé.

