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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő
álláspontja
szerint
törvénysértő
Tiszacsege város képviselőtestületének azon
határozata, amellyel a nyilvános könyvtári ellátást
biztosító helyi könyvtárat és művelődési otthont
megszüntette. A közművelődési feladatokat az
önkormányzat szervezeti egysége vette át, ami
véleménye szerint nem felel meg a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Kultv.) 77. §-nak, és az
Alaptörvényben biztosított közművelődéshez való
jogot is sérti. Mindemellett a művelődési ház is
lebontásra kerül, és a helyére épülő, főként
kereskedelmi jellegű épületben folyna tovább a
művelődési ház tevékenysége, amit a Bejelentő
méltatlannak tart.

lezárt

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a
tiszacsegei könyvárat megszüntető képviselő-testületi döntést a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontja, valamint a Kultv. 64. § (1) bekezdése és 76. § (1)
bekezdése alapján vizsgálta. A Kormányhivatal a vizsgálat során
megállapította, hogy az önkormányzat a Dr. Papp József Városi Könyvtár és
Művelődési Otthon fenntartásával biztosította a közművelődési
alapszolgáltatások folyamatos hozzáférést 2017. december 31-ig. Az
intézmény jogutód nélküli megszüntetése előtt a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően az Emberi Erőforrások Minisztériuma véleményét is bekérte. A
minisztériumi válasz szerint az 5000 főnél kevesebb lakosságszámú településen
az ún. Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez való csatlakozás
megfontolásra érdemes, jogilag megalapozott, illetve jelentős szakmai
előrelépést jelenthet. Ezt követően a képviselő-testület a 161/2017. (X.26.)
számú határozatával döntött az debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtárral
való megállapodás megkötéséről. A Kormányhivatal megkeresésére a település
polgármestere azt a tájékoztatást adta, hogy a megállapodás megkötését azt
indokolta, hogy így az önkormányzat kiegészítő könyvtári támogatásra vált
jogosulttá, amely összeg a könyvtári szolgáltatások fejlesztésére fordítható. A
közművelődési alapszolgáltatásokat 2018. január 1. után is térítésmentesen
biztosítják, és a kultúrház helyére pedig egy modernebb közösségi épületet
terveznek. A Kormányhivatal a törvényességi felügyelete során megállapította,
hogy a település a helyi közművelődési tevékenység támogatására vonatkozó
feladatának eleget tesz.

