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I. HELYZETELEMZÉS
1. A HELYZETELEMZÉS FORRÁSAI
A stratégia megalkotása során több forrásból származó adatokat és elemzéseket kell
figyelembe venni. Szükséges vizsgálni, hogy a 2015 és 2020 közötti időszakra érvényes Kulturális
Stratégia miben és hogy teljesült. Az elemzések elkészítésekor pontosan definiálni kell az adatok
származási helyét.

1.1. Nyilvános adatok
A helyzetelemzésben felhasznált adatok elsősorban a Központi Statisztikai Hivatal és
Tiszaújváros honlapján található nyilvános adatokon és dokumentumokon alapulnak.

1.2. Dokumentumok
Stratégia előkészítése során a szakértők megismertek minden olyan dokumentumot, melyek
megalapozzák, illetve befolyásolják a jövőbeli kulturális célú fejlesztéseket. Tiszaújváros
Önkormányzata 2015-ben fogadta el a város kulturális stratégiáját a 2015- 2020 terjedő időszakra1.
Az elkészült dokumentum a kulturális területen három szektor számára határozott meg teendőket. E
három szektor:
1. Tiszaújváros Önkormányzat – A kulturális feladatellátás kereteit, feltételeit az önkormányzati
törvény és a kulturális szaktörvényből adódóan az önkormányzatnak kell biztosítania.
2. Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (előtte Derkovits Kulturális Központ) – Az
önkormányzat döntése értelmében a közművelődési és közgyűjteményi feladatok
végrehajtásának szervezeti kerete, melyben a feladatellátó önkormányzat biztosítja a humán
feltételeket, az infrastruktúrát és az anyagi erőforrásokat, ahol a tartalmi tevékenység során
napi gyakorlatként, programként és szolgáltatásként jelennek meg a stratégia célkitűzései.
3. Együttműködő partnerszervezetek – egyéb intézmények és a civil szféra formális és lazább
szervezetei, ahol a kulturális célkitűzések elérik a közösségek minél szélesebb körű aktív
bevonásán keresztül a helyi társadalmat.
Jelen dokumentumelemzés e három területre fókuszálva vizsgálja a stratégia megvalósulását.
Ennek megfelelően az alábbi szektorok dokumentumait tekintettük át:
 önkormányzati dokumentumok;
 a kulturális feladatellátó Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (előtte
Derkovits Kulturális Központ) dokumentumai;
 az egyéb intézmények, szervezetek és a civil szektor dokumentumai.
A 2015-ben készült 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó kulturális stratégia fontos
megállapítása volt az, hogy „Tiszaújváros önkormányzata a kulturális területtel fontos, kiemelt
várospolitikai kérdésként foglalkozik.” A 2015 óta eltelt időszakra is érvényes ugyanez a
megállapítás, amit alátámasztanak a továbbra is nagy számban tárgyalt kulturális tárgyú
előterjesztések.
Az előterjesztések elkészítésében kiemelt szerepe van a Polgármesteri Hivatalnak és
munkatársainak. A vizsgált dokumentumok megerősítik azt, hogy munkájukat a jogszabályok
folyamatos változásának állandó követésével, nagy hozzáértéssel végzik.
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Az elmúlt 5 évben tárgyalt és elfogadott kulturális tárgyú dokumentumok közül kiemelten
fontosak voltak az alábbiak:
 a helyi közművelődési rendelettel;
 a kulturális stratégia végrehajtásával;
 a város éves költségvetésével és annak kulturális kiadásaival;
 a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár működésével;
 a Tiszaújváros Települési Értéktár tevékenységével;
 a városi rendezvényekkel kapcsolatos dokumentumok.
kapcsolatos előterjesztések, rendeletek és határozatok.

1.3 Kérdőíves felmérés
A felnőtt lakosság körében a helyi kulturális stratégia előtanulmányaként idén is készült
kérdőíves felmérés. A felmérésben 109 fő vett részt. Ez a szám az előző stratégiát előkészítő 311 fő
mintavételéhez képest egyfajta kontrollt jelent. A kérdések egy részét ötfokozatú skálán értékelték,
de voltak kérdéscsoportok, melyek egy vagy akár több válasz megjelölésével adtak értékelhető
adatot. Az eredmények tükrözik a Tiszaújváros Kulturális Stratégiája 2015-2020 dokumentum
megvalósult célkitűzéseit és láttatják a megváltozott igényeket. A lekérdezéseket és a kérdőív
adatainak rögzítését a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai végezték. A
megkérdezettek a város lakossága korosztályi és iskolai végzettség szerinti összetételét
reprezentálják.
A megkérdezettek közül 6 fő a 15-19 éves korosztályhoz, 24 fő a 20-29 év közöttiekhez
tartozott. a középkorosztályt 41 fő képviselte 30-50 év között 32 fő volt érintett 51-64 év, 6 fő pedig
65 év felett. A válaszadók közül 7 fő alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, ez a teljes mintavétel
6%-a. Szakmunkás bizonyítványa a megkérdezettek 29%-nak volt, érettségije 27%-nak. Főiskolai,
illetve egyetemi diplomával a kérdőívet kitöltők 38%-a büszkélkedhet. Összesen 51 férfi és 58 nő
válaszolt a kérdésekre.
A kérdőív a helyi identitás, a szabadidő-eltöltési szokásokat, a kulturális intézmények
látogatási szokásait és a közösségi részvételt egyaránt vizsgálta. A szakértők megkérdezték a
lakosság véleményét a városban használt kommunikációs csatornákról és kíváncsiak voltak
kulturális feladatellátást érintő elvárásaikra is. Hét témakörben, összesen 39 kérdés alapján
vizsgálták a tiszaújvárosi lakosság véleményét.

1.4. Interjúk
Az információgyűjtés másik alkalmazott módszere a személyes interjú volt. A beszélgetéseket
irányított formában a Polgármesteri Hivatallal egyeztetett, a város életében fontos szerepet játszó
intézményvezetőkkel, személyekkel folytattuk le az alábbiak szerint:
 Önkormányzati képviselő Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
elnöke;
 Helyi civil szervezet képviselője;
 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal közművelődési és sport munkatársa;
 Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója;
 Hamvas Béla Városi Könyvtár vezetője.
A személyes interjúk alkalmával is a lakossági kérdőív témaköreit vizsgáltuk. Valamennyi
megkérdezett 17 kérdés alapján fejtette ki álláspontját a város kulturális életéről és fogalmazta
meg észrevételeit, javaslatait.
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2. A HELYZETELEMZÉS 2020
2.1 A nyilvánosan elérhető adatok összefoglaló eredményei
Tiszaújváros Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a dél-borsodi térségben található, a
megyeszékhely után a megye ötödik legnépesebb városaként. A Bükk-vidék keleti szélén, a Tisza és a
Sajó folyók torkolatánál közrezárt területen fekszik. A városon áthaladó 35-ös számú főút, valamint az
M3 autópálya közelsége közvetlen összeköttetést jelent Budapest, Miskolc, Debrecen, Eger
városokkal. Ennek köszönhetően a keleti országrész meghatározó logisztikai központja. A kedvező
közlekedési viszonyok gazdasági, kulturális és egyéb szolgáltatói szempontból is előnyösek a város
számára. A vasúton történő elérhetőség is biztosított.
A város közigazgatási központként a Tiszaújvárosi Járás székhelytelepülése 2013. január
elsejétől. Az egy városból és tizenöt községből álló közigazgatási egység 30.209 állampolgár ügyeinek
intézéséért felelős. Ez a 2017.évi adat 5,5%-al kevesebb, mint amit a közigazgatási egység
megalakulásakor mértek.
A több mint félévszázados várost a települést érintő európai jelentőségű kőolajvezeték és az
arra épülő petrolkémiai és vegyipari üzemek alapozták meg. A mai Tiszaújvárost a II. világháborút
követő szocialista ipartelepítési program hívta életre Tiszaszederkény falu határában. A város
folyamatosan gyarapodó, stabil gazdasága biztos alapokat nyújt a település fejlődéséhez. Ezzel
összefüggésben a foglalkoztatási és jövedelmi viszonyok meghatározóak a helyi kulturális
fogyasztások és szolgáltatások tekintetében.
A város lakónépessége 2020. évi adatok alapján 14.912 fő,2 ez alapján a kis középvárosok
közé sorolható. Az elmúlt években a lakónépesség száma a 2011. évi népszámlálás adataihoz képest
(16 728 fő) kismértékben csökkent. Ez egyező irányt mutat az országos tendenciákkal, bár a
csökkenés mértéke elmarad a megye más hasonló nagyságú településeinek adataitól. A népesség kor
szerinti összetételének fontos mutatója az öregedési index, amely egyben a jövőbeni tendenciákat
vetít előre. Az öregedési index a 14 éves és ennél fiatalabb népességre jutó idősek (65 évesek és
annál idősebbek) arányát mutatja. Ez az adat 2017-ben 125, 6 volt Tiszaújvárosban, vagyis száz
gyermekre és fiatalkorúra 125, 63 időskorú jut.
A város infrastruktúráját a teljes kiépítettség jellemzi. Kiváló úthálózat, hangulatos közterek,
gondozott parkok biztosítják a helyiek kényelmét. Tiszaújváros településkarakterére a változatossága
jellemző. Jelen van a telepszerű, többszintes beépítésű lakókörnyezet a városközpontban, a telkes
családi házas és zártsorú beépítés a kertvárosban, a falusias településszerkezet Tiszaszederkény
városrészben, illetve a nagyléptékű és kisebb gazdasági létesítmények az ipari övezetben. A lakások
száma 2011 és 2020 között 82 darabbal nőtt. Ma 7384 lakást tartanak számon, ezek 98-99%-a
magántulajdonban van.
A fiatal város státuszt támasztja alá az a tény, hogy a város területén nem található műemléki
védettségű épület, de Tiszaújváros Településképi Arculati Kézikönyve számos, helyi védelemre
érdemes épületet sorol fel. A védettség oka, hogy olyan építészeti szempontból kiemelkedő
épületekről van szó, amelyek a település egésze számára jelentőséggel bírnak, és mindennapi
használatban vannak a lakosság szélesebb köre által. Pl.: Víztorony, Református templom,
Tiszapalkonyai Hőerőmű gyárépülete. Ugyancsak említésre méltó, hogy a város, jelentős számú (47
db) helyi értéket képviselő szobrot, emlékművet, keresztet, képzőművészeti alkotást tart számon,
amelyek főként közterületeken jelennek meg.

2
3

KSH Helységnévtár
KSH Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról
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Tiszaújváros intézményhálózata széleskörű. Az oktatási-nevelési intézmények közül a
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda működik önkormányzati fenntartásában, a székhely
(Pajtás köz 13.) intézményen kívül még három telephelyen. Szintén az óvodás korú gyermekek
ellátását végzi a Tiszaújvárosi Református Óvoda.
Az általános iskolai korosztály oktatására négy intézmény működik a városban, kettő egyházi
fenntartású és kettő a Klebersberg Központ Mezőkövesdi Tankerületi Központ keretei között.
Előbbi csoportba a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és a Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola tartozik, utóbbiba pedig a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános iskola.
Középfokú tanulmányok folytatása két, helyben működő intézményben lehetséges: a
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban, illetve a Szerencsi SZC
Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskolában. A középfokú intézmények fenntartói
a gimnázium esetében a Klebersberg Központ Mezőkövesdi Tankerületi Központ, a technikum
esetében pedig az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményével teljes a település köznevelési
intézményeinek felsorolása.
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújt a
bölcsődei ellátástól a házi szociális gondozásig és az időskorúak nappali ellátásáig. A város széles körű
intézményhálózatához a Városi Rendelőintézet tartozik, valamint a közművelődési és közgyűjteményi
feladatellátásért felelős Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár. A városi önkormányzat által
alapított és többségében tulajdonú gazdasági társaságok négy területen (közüzemi szolgáltatások,
városüzemeltetés, sport, média) végzik ellátó tevékenységüket.
Tiszaújváros hírnevét a folyamatosan fejlődő gyógy- és strandfürdő is növeli, amely
szlogenjének megfelelően „Élmény a család minden tagjának”. A kikapcsolódás mellett a
legmodernebb fiziko- és balneoterápiás kezelésekkel várják a vendégeket. A létesítmény
szomszédságában épülő szálloda a turisztikai szolgáltatások bővülését vetíti előre.
A Tiszaújvárosi Sportcentrum az elmúlt évtizedekben a helyi, országos és nemzetközi
sporttörténetbe is beírta magát. A komplexum szolgáltatásai több mint húsz sportág számára nyújt
ideális feltételeket legyen szó felkészülésről vagy nemzetközi verseny lebonyolításáról.
Megállapítható, hogy Tiszaújváros Borsod-Abaúj-Zemplén megye kiemelkedő gazdasági,
munkaerő-piaci adottságaival rendelkező kisvárosa. Tiszaújváros Önkormányzata kiemelt
várospolitikai kérdésként foglalkozik a városlakók életminőségének javításával, széleskörű és
magas színvonalú szolgáltatások biztosításával. Oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális
intézményei, gazdasági társaságai e felelősségteljes munka szolgálatában állnak.

2.2. Jogszabályi és szakmai környezet, helyi kultúra irányítása a dokumentumok
alapján
2.2.1 A kulturális feladatellátás jogi környezete Tiszaújvárosban
A kulturális feladatellátás alapját az 1997.évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről alkotja, melynek módosítására került sor a
2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
törvénnyel. A 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a
közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről dokumentum a feladatellátás
új tartalmi és szervezeti kereteit fogalmazza meg. Mivel ezen módosítások az akkor hatályos helyi
közművelődési rendeletet mind tartalmában, mind szerkezetében jelentősen érintették, ezért
indokolt volt a régi rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása.
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Az új rendelet a törvényi előírások szerint meghatározza az önkormányzat által ellátandó
közművelődési alapszolgáltatások körét4; kijelöli az önkormányzat kötelező közművelődési
feladatellátását biztosító intézménynek a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár szervezetét;
lehetőséget biztosít a lakossági igények megjelenítésének fórumaként a Közművelődési Kerekasztal
létrehozására; meghatározza a feladatellátásban közreműködő partnerek körét. A 13/2020. (VI.30.)
önkormányzati rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről 2020.
július 1-én lépett hatályba.
Mindezek mellett meg kell említeni azt is, hogy az Alapító Okirat módosítása és a feladatellátó
integrált közművelődési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyása is többször szerepelt napirenden a törvényi változások miatti átvezetések, az intézmény
nevének megváltozása, típusbesorolása, illetve a szervezet egyéb változásai miatt.
Az önkormányzat elkészítette és kiadta a 2020. november 1-jén hatályba lépő új Alapító
Okiratot, mely szerint a feladatellátással megbízott intézmény, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ
és Könyvtár továbbra is költségvetési szervként fog működni, dolgozói pedig a Kjt. hatálya alól
kikerülve a Munka Törvénykönyve alapján kerülnek alkalmazásra

2.2. A Tiszaújváros Város Önkormányzatának kultúrával kapcsolatos tevékenysége a
dokumentumok tükrében
Megállapítható, hogy Tiszaújváros Önkormányzata 2015-2020 közötti időszakban vizsgált
kulturális tárgyú dokumentumai a szakpolitikai prioritásokat is figyelembe veszik és kiemelt
várospolitikai kérdésként foglalkoznak a kultúrával.
Vannak minden évben visszatérő, a törvényi előírásoknak megfelelően napirendre tűzött
témák, melyek a kulturális területet is érintik, illetve arra is szabályozó hatással vannak. Ilyen
előterjesztések a következők:
 éves költségvetési rendeletek elfogadása, jóváhagyása,
 éves költségvetési beszámolók elfogadása, jóváhagyása,
 a kulturális területtel foglalkozó szakbizottság (Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális
és Sport Bizottság) éves munkatervének elfogadása, jóváhagyása,
 pályázatok benyújtása az önkormányzatok közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő
támogatására, továbbá a Kubinyi Ágoston program támogatására,
 a civil szervezetek (köztük alaptevékenységüket illetően kulturális célú) éves támogatása,
 városi szintű rendezvények (köztük kulturális célúak) éves támogatása,
 a kulturális feladatellátást végző kulturális intézmény (Tiszaújvárosi Művelődési Központ és
Könyvtár korábban Derkovits Kulturális Központ) Alapító Okiratának módosításai,
aktualizálásai a jogszabályok változásai miatt,
 a közművelődési és közgyűjteményi feladatellátást végző integrált kulturális intézmény
(Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár korábban Derkovits Kulturális Központ)
dokumentumai:
o Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításai, aktualizálásai a jogszabályok
változásai miatt,
o évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, jóváhagyása,
o évi szakmai munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadása, jóváhagyása,
o képzési tervének módosításai, aktualizálásai.

4

1997. évi CXL. tv. 76. § a)-tól -e) pontig)
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2.2.1 Tiszaújváros K ulturális Stratégiája 2015 – 2020 végrehajtásával
kapcsolat os dokumentumok
Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kísérte a 2015-ben elfogadott Kulturális
stratégiában rögzített feladatok megvalósulását is. Mivel ebben a Derkovits Kulturális Központ
(majd ugyanez a szervezett Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár néven) volt a végrehajtó és
koordináló feladatokkal megbízott szervezet, így az előterjesztés az intézmény igazgatója által
elkészített szakmai háttér anyagra támaszkodik.
a) Tájékoztató a Tiszaújváros Kulturális Stratégiájában foglalt célok 2015-2017. közötti időszakban
történt megvalósításról (2017.12.21.)
A dokumentum a stratégia fő célkitűzései szerint elemzi a megvalósulást. A kulturális
alapellátás intézményi hátterének folyamatos szakmai és infrastrukturális fejlesztése terén
megállapítja, hogy az előrelépés bizonyítékának tekinthető az, hogy az intézmény 2017-ben elnyerte
a Minősített Közművelődési Intézmény és a Minősített Könyvtár címet is. A cím elnyerését egy alapos
minőségbiztosítási akkreditációs eljárás előzte meg, mely elsősorban a szakmai tevékenységet
értékelte.
A közösségi élet támogatása, a közösségi élet tereinek és tevékenységi köreinek fejlesztése
stratégia cél megvalósulását az időszakban történt új próbaterem (Széchenyi út) illetve közösségi tér
(Petőfi út) átadása bizonyítja, valamint az a tény, hogy 2016-ban és 2017-ben az önkormányzat 15-15
millió forinttal támogatta a civil szervezetek működését és programjait.
A helyi identitást fejlesztő és megőrző programok létrehozása és folyamatos biztosítása
stratégia cél megvalósítása során kiemelkedő jelentőségű volt a várossá nyilvánítás 50. évfordulós
rendezvénysorozata, valamint az értékgyarapodás a kortárs képzőművészeti gyűjteményben,
valamint a Helytörténeti Gyűjteményben. Itt kell megemlíteni a Tiszaújvárosi Települési Értéktár
tevékenységét is, melynek során addig 13 helyi értéket vettek nyilvántartásba.
A Tiszaújváros kiemelt rendezvényeinek fejlesztése stratégiai cél megvalósulásáról azt
állapítja meg a dokumentum, hogy a hagyományok megtartása mellett, elsősorban azokon belül
próbálkoztak újszerű tematikus programokat, illetve magasabb kulturális értéket képviselő
produkciókat biztosítani a nagyközönség számára.
A város kommunikációjának fejlesztése, az információhoz való hozzájutás csatornáinak
szélesítése, modernizációja stratégia cél az időszakban megújult a városi portál, illetve az
önkormányzat továbbra is biztosította a Tiszaújvárosi Krónikához, illetve a Tisza TV is megtartotta
szolgáltatási rendszerét.
Az infrastrukturális fejlesztések továbbra is biztosítottak voltak költségvetési és pályázati
forrásokból. Az időszakról a dokumentum összességében időarányos és eredményes megvalósítást
állapít meg.
b) Tájékoztató a Tiszaújváros Kulturális Stratégiájában foglalt célok 2018-2019. közötti időszakban
történt megvalósításról (2019.10.22.)
Ez a dokumentum is a stratégia fő célkitűzései szerint elemzi a megvalósulást. A kulturális
alapellátás intézményi hátterének folyamatos szakmai és infrastrukturális fejlesztése stratégia cél
eredményes megvalósításának tekintik a jogszabályi változásból (2017. évi LXVII. törvény a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról) adódó változások átvezetését, illetve új dokumentumok
létrehozását az intézmények esetében, valamint az új helyi közművelődési rendelet elfogadása.
A közösségi élet támogatása, a közösségi élet tereinek és tevékenységi köreinek fejlesztése
stratégia cél megvalósulásának eredményességét elsősorban a civil szervezetek aktivitása és a
testvérvárosi kapcsolatokhoz kötődő közösségi események bizonyítják.
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A helyi identitást fejlesztő és megőrző programok létrehozása és folyamatos biztosítása
stratégiai cél megvalósulásából ki kell emelni a lokálpatriotizmust erősítő településrészi
kezdeményezést (Tiszaszederkény 750 éves), valamint a Helyi Értéktár Testület által elkészíttetett 7
filmet a település értékeiről), illetve a helytörténeti tevékenység, aktivitás általános felértékelődését.
A Tiszaújváros kiemelt rendezvényeinek fejlesztése stratégiai cél megvalósulásához tartozik az
értékes programok melletti elköteleződés, új programelemek bevezetése (Nyáresti korzó).
A város kommunikációjának fejlesztése, az információhoz való hozzájutás csatornáinak
szélesítése, modernizációja stratégia cél megvalósulása terén a legjelentősebb előre lépésnek a City
App mobil alkalmazás bevezetését tekinthetjük amellett, hogy az intézmények folyamatosan
fejlesztik és bővítik saját kommunikációs felületeiket, csatornáikat.
Az infrastrukturális fejlesztések továbbra is kiemelt fontosságúak voltak. Itt a városban működő
cégek bevonásával sikerült forrásbővítést elérni.
Ez a dokumentum is a Kulturális Stratégia időarányosan eredményes megvalósítását állapítja
meg.
2.2.2 A Települési Értéktár tevékenységével kapcsolat os dokumentumok
Tiszaújváros Önkormányzata 125/2014. (VIII.28.) sz. határozatának 1. pontjában hozta létre a
Tiszaújvárosi Települési Értéktárat azzal a szándékkal, hogy a törvény adta lehetőséggel élve
szervezeti keretet biztosítson a település, a térség értékeinek gyűjtésére, rögzítésére. A szervezetnek
jelentős szerep jut a lokálpatriotizmus erősítésében, a helytörténeti, honismereti munka
népszerűsítésében. A létrehozott szervezet jelentős szerepet játszik a Kulturális Stratégia helyi
identitást fejlesztő és megőrző stratégiai céljának megvalósításában.
Az értéktár létrehozásával és annak gondozásával a Képviselő-testület a Derkovits Kulturális
Központot bízta meg.
Testület 5 fővel alakult meg 2015 januárjában. Eddig 16 helyi értéket rögzítettek, a kategóriák
szerinti alábbi bontásban: Épített környezet 7, Kulturális örökség 4, Ipari és műszaki megoldások 2,
Egészség és életmód 1, Sport 1 és Természeti környezet 1.
Létrehozták az Értéktár önálló honlapját www.ertektar.tiszaujvaros.hu címen, és egyre inkább
ismertté teszik tevékenységüket. Logópályázat kiírásával, lakossági kérdőív elkészítésével és
terjesztésével, valamint tapasztalatcserével bővítették munkájukat. Kiállítással és vetélkedő
sorozattal népszerűsítették eddigi tevékenységüket illetve a helytörténeti, honismereti munka
fontosságát. Helytörténeti túrák szervezésével az ismeretszerzés aktív formáját biztosítják.
A Tisza Média Kft-vel együttműködve elkészült 7 kisfilm a már rögzített értékekről. Az elkészült
filmek az értékek népszerűsítését és archiválását egyaránt szolgálják.
A Tiszaújvárosi Települési Értéktár létrehozásával és működésével kapcsolatban
megállapítható, hogy elérte célját, hozzájárul a lokálpatriotizmus, a helyi identitástudat
erősítéséhez, valamint a honismereti munka népszerűsítéséhez.
2.2.3 A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár működésével
kapcsolat os dokumentumok
Az intézmény a Kulturális Stratégia megvalósításának alapintézménye. Az önkormányzat
közművelődési és közgyűjteményi feladatait az intézmény működtetésével biztosítja. Rendelkeznek a
működéshez szükséges dokumentumokkal (Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat).
A dokumentumok naprakészek, folyamatos felülvizsgálatuk és aktualizálásuk az önkormányzattal,
illetve a Polgármesteri Hivatallal szorosan együttműködve valósul meg.
A dokumentumok közül kiemelkednek az intézménynek a Képviselő-testület számára készített
Beszámolói a szakmai munkáról, illetve az éves Munkatervek jóváhagyása.
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Mielőtt elemeznénk a dokumentumokban rögzítetteket, fontos megállapítanunk azt, hogy a
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár a kultúraközvetítés és a közösségi művelődés azon
speciális intézménye, mely integrált intézményként magába foglalja a közművelődési, a könyvtári
és a muzeális tevékenységét is, s mindegyiknek önálló teret is biztosít (Derkovits Művelődési
Központ, Hamvas Béla Városi Könyvtár, Helytörténeti Gyűjtemény). Ez a tény nagy felelősséget ró a
fenntartó önkormányzatra és az intézmény vezetésére is nem csak szakmai, hanem
vagyongazdálkodási szempontból is.
A szakmai munkavégzés színvonalát bizonyítja a 2017-ben elnyert „Minősített
Közművelődési Intézmény cím” és a „Minősített Könyvtár cím”. A közművelődési minősítést az
intézmény 2020-ban újra kiérdemelte.
Az önkormányzat példás figyelemmel kíséri az intézmény működést. Ezt bizonyítja az a sok
szakmai előterjesztés, melyet a Képviselő-testület rendszeresen tárgyal. Az anyagokat a
Polgármesteri Hivatal munkatársai készítik elő rendkívüli precizitással, a jogszabályok naprakész
követésével.
Az Előterjesztések és Határozati javaslatok hivatkozási alapja az intézmény igazgatója által
elkészített Beszámoló.
Az intézmény a Képviselő-testület előtt a 2015-20 közötti időszakban az alábbiak szerint számolt be
tevékenységéről:
a) 2016. április 28.: Szakmai munkajelentés és teljesítményértékelés a Derkovits Kulturális Központ
2015. évben végzett tevékenységéről
Az előterjesztést a Képviselő-testület elfogadta és az alábbi összegzést tette:
„… a Derkovits Kulturális Központ 2015. évben a fenntartó elvárásainak és a lakosság igényeinek
megfelelően nyújtotta szolgáltatásait, végezte munkáját. A beszámolási időszakban a különböző
szakterületek egymás sajátosságaira építve, a város kulturális arculatát meghatározó módon
végezték feladatukat és szakmai tevékenységeik során igyekeztek beépíteni programkínálatukba,
szolgáltatásaik sorába a Képviselő-testület által 2015. áprilisban elfogadott Tiszaújváros Kulturális
Stratégiája 2015-2020 elnevezésű dokumentumban megfogalmazott ajánlásokat.”
b) 2017. április 27.: Szakmai munkajelentés és teljesítményértékelés a Derkovits Kulturális Központ
2016. évben végzett tevékenységéről
Ezt az előterjesztést is elfogadta a Képviselő-testület az alábbi megállapítással:
„Az országos szakmai fejlesztési irányokat követve … a közművelődési és könyvtári szakmai egység is
elkészítette Minőségirányítási kézikönyvét, és összeállította pályázati dokumentációját a „Minősített
Közművelődési Intézmény”, illetve a „Minősített Könyvtár” cím elnyerése érdekében. Az
intézményegységek a pályázati eljárásokban sikeresen szerepeltek, így a Magyar Kultúra Napján a
Derkovits Kulturális Központ képviselői átvehették a „Minősített Közművelődési Intézmény cím” és a
„Minősített Könyvtár cím” elismeréseket.”
A címek elnyerése az intézményben folyó szakmai munka színvonalának elismerése.
c) 2018. május 31.: Beszámoló a Derkovits Kulturális Központ 2016-17. évi tevékenységéről
Az intézménynek kétévente kell átfogó beszámolót készítenie. A beszámolási időszakhoz
tartozik az önkormányzat illetékes osztályainak törvényességi vizsgálata, illetve a belső ellenőrzés
lefolytatása is. A beszámoló erre is kitér, s összegző megállapításként megfogalmazták, hogy:
„A beszámoló és a komplex törvényességi vizsgálat alapján megállapítható, hogy a Derkovits
Kulturális Központ működése a jogszabályi előírásoknak megfelel, az intézményben tartalmas
közművelődési és közgyűjteményi munka folyik. A kulturális központ a feladatellátás során a
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fenntartó által megfogalmazott elvárások szerint szervezi szakmai munkáját, tevékenységébe beépíti
az országos szakmai fejlesztési irányokat.”
d) 2020. augusztus 27.: Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2018-19 években
végzett munkájáról
A két év munkájáról szóló előterjesztés a 2018. évi Beszámolóhoz hasonló összesítő
megállapításokat tesz mind a tartalmi munka, mind pedig a törvényességi vizsgálatokkal
kapcsolatban kiegészülve az alábbiakkal:
„A TMKK számára továbbra is kiemelt feladat a folyamatosan változó jogszabályoknak való
megfelelés, a kulturális lehetőségek feltérképezése és kihasználása, valamint a civil és ifjúsági
szervezetekkel való szoros együttműködés erősítése. A városi nagyrendezvények színvonalas
lebonyolítása mellett az intézménynek a jövőben is törekednie kell az intézményegységek szakmai
munkájához szükséges feltételek lehetőség szerinti megteremtésére, az internet alapú lakossági
tájékoztatás, valamint a lakosság igényeihez igazodó szakmai szolgáltatások továbbfejlesztésére. A
városrészekben lakók kulturális szükségleteinek figyelembevételével, törekednie kell a felmerülő
igények egyenrangú kielégítésére.”
A fenti dokumentumok mellett említést kell tenni arról is, hogy a Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár Hamvas Béla Városi Könyvtárának szakmai tevékenységéről szóló beszámolót
külön is tárgyalta a Képviselő-testület 2019. február 28-án, valamint 2020. február 27-én.
A napirendre tűzött kulturális tárgyú, illetve azt is érintő előterjesztések száma alapján
kijelenthető, hogy az önkormányzat a kulturális területtel kiemelten foglalkozik.

3. A KULTÚRA FINANSZÍROZÁSA A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG A VÁROS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSE ÉS AZ
AZOKKAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK LAPAJÁN

3.1 A kultúra finanszírozása Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetésének
tükrében
Az önkormányzat minden évben eleget tett a költségvetés elfogadásával és annak
végrehajtásával kapcsolatos feladatainak. Meghatározó az, hogy milyen mértékben támogatja az
önkormányzat, mint a közművelődési és közgyűjteményi feladatellátásra kötelezett feladatellátó a
szakterületet.
Az önkormányzat meghatározó főbb számai az eredeti előirányzatok tekintetében az alábbiak voltak
az elmúlt években:
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Az Önkormányzat költségvetésének belső arányai a kultúra vonatkozásban (1 sz. táblázat)

e ft

Az Önkormányzat
összes
költségvetési
kiadása
(előirányzat)

Ebből a kulturális
feladatellátó
intézményre
fordított kiadás
rezsi költségek
nélkül
(előirányzat)

A kulturális
feladatellátásra
kapott állami
normatív hozzájárulás

A normatív hozzájárulás
aránya a kulturális
feladatellátó intézmény
kiadásaihoz viszonyítva

2015

10.845.642

144.976

20.316

14,02 %

2016

11.440.337

198.978

20.070

10,09 %

2017

9.792.304

172.721

19.906

11,52 %

2018

9.611.111

191.206

20.766

10,86 %

2019

10.117.199

208.680

20.545

9,84 %

2020

10.375.356

221.458

20.737

9,36 %

A számok önmagukért beszélnek. Figyelembe kell venni azt is, hogy a számok az eredeti
előirányzatra vonatkoznak, a megvalósulás azonban ettől (minden évben eltérő mértékben)
jelentősen megemelkedik a külső források bevonásának függvényében (pályázati eredményesség,
átvett pénzeszközök, egyéb támogatások, beruházások…). Az eltérés mértéke évente több tízmillió
Ft! (lásd a Tiszaújvárosi Művelődési Központ gazdasági mutatóinál! – 3.sz. táblázat). Az állami
normatív hozzájárulás mértéke a terv szinten évente 10 % körül mozog, de a teljesítéshez viszonyítva
alig éri el a 6-8 %-ot!
A 2015-ös stratégia készítésekor elhangzott az a megállapítás, hogy az önkormányzat stabilan,
az állami normatív hozzájárulást mintegy tízszeresen meghaladó mértékben biztosítja a kulturális
feladatellátás anyagi hátterét. Ez a számok tükrében a 2015 -2020 közötti időszakra továbbra is
helytálló megállapítás.
Megállapítható, hogy az önkormányzat rendkívül kiemelten támogatja a város kulturális
feladatellátó intézményének kiadásait.

3.2. A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységi és gazdálkodási
mutatói
Az intézmény közművelődési tevékenységének főbb mutatói (2. sz. táblázat):
Rendezvényszám

Résztvevők száma

2015

514

76.771

2016

568

74.392

2017

629

77.851

2018

528

72.246

2019

425

73.207
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A számokból látható, hogy a viszonylag stabil rendezvényszám a látogatói létszámot is minden
évben 74.000 és 77.000 fő között éri el. A rendezvények és a látogatók számát az alábbi
rendezvénytípusok adják:
- Városi nagyrendezvények
- Kiállítások
- Színházi előadások
- Ismeretterjesztő rendezvények
- Táborok
- Egyéb rendezvények
- Jeles napokhoz kötődő rendezvények
- Filmszínház
- Külső szervek rendezvényei
Az intézmény könyvtári tevékenyégének főbb mutatói (3. sz táblázat)

Új
dokumen
tumok
(db)

Állomány
adat
(db)

2015

2.809

122.849

2016

2.604

122.918

2017

2.667

122.852

2018

1.545

121.885

2019

1.403

121.789

Beszerzésre
fordított
összeg:
Költségvetés/
könyvtári
érdekeltségnövelő pály/
Összes
(e Ft)
5.679
1.391
7.070
5.497
1.342
6.839
3.540
1.206
4.746
3.340
576
3.916
3.525
609
4.134

Beiratkozott
olvasók
száma
(fő)

Éves
látogatói
létszám
(fő)

Rendezvények és
képzések száma
(db)/
látogatók
(fő)

3.297

22.263

309
6.945

3.353

17.402

215
4640

3.337

18.488

167
3.165

3.132

13.420

226
6.038

2.590

15.409

296
6.929

Az adatok azt mutatják, hogy a könyvtári állomány gyarapítása folyamatos. Ennek forrása az
önkormányzati finanszírozás és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás. A dokumentum
beszerzésre fordított összegek nagysága ugyanakkor csökkenő tendenciát mutatnak az elmúlt
években. Szintén csökkenő tendenciát mutat a beiratkozott olvasók száma is. Ugyanakkor
rendezvények és az azon részvevők száma folyamatosan nő. Ez azt mutatja, hogy a könyvtár
szolgáltatási struktúrája átalakulóban van. A hagyományos könyvtári szolgáltatások csökkenő aránya
mellett felfutóban van a közösségi művelődés hatókörébe tartozó kulturális szolgáltatások végzése.
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A helytörténeti gyűjtemény tevékenységének mutatói (4. sz. táblázat)

2015
2016
2017
2018
2019

Állományadat
(db)

Rendezvények
száma
(db)

38.411
38.551
33.221
33.889
34.783

52
89
105
162
120

Látogatók és
rendezvényeken résztvevők
száma
(fő)
2.115
3.124
3.141
2.012
1.616

A helytörténeti gyűjtemény jelentős tárgy és adategységet kezel. Ennek gondozása, tárolása és
feldolgozása igen nagy feladat az intézményegységben dolgozók számára. Mindezek mellett az
állandó kiállítás látogatókat fogadva, fontos része a helyi közművelődési tevékenységnek. A látogatók
száma azonban csökkenő tendenciát mutat, aminek az okát vizsgálni szükséges. Mindezek mellett
egyre erősödik az intézményi egység múzeumpedagógia tevékenysége. Megállapíthatjuk, hogy azt a
munkát, a visszajelzéseket figyelembe véve, nagyon pozitívan ítéli meg a város pedagógia
közvéleménye. E tevékenységgel az intézményegység jelentősen hozzájárult a felnövekvő generációk
helyi identitástudatának kialakításához.
Az intézmény gazdálkodásának mutatói főbb mutatói (5. sz. táblázat)

e Ft

Költségvetési
bevétel(telje
sített)

Pályázati úton
elnyert
támogatás

Ebből saját
bevétel

A saját bevétel
aránya az össze
bevételhez viszonyítva

2015

235.713

17.166

10.231

7,28 %

2016

283.028

18.032

11.764

6,37 %

2017

248.237

20.515

10.053

8,26 %

2018

251.690

19.529

7.650

7,76 %

2019

275.992

21.823

10.700

7,90 %

A számokból látható, hogy a saját bevételek (6,37%-tól 8,26%-ig), valamint a pályázati források
aránya nem meghatározó. Döntően a kiemelkedő önkormányzati támogatás biztosítja az intézmény
stabil működését. Az önkormányzat intézményi finanszírozása lehetővé teszi a színvonalas munkát.
Az önkormányzat jogszabályi kötelezettségének megfelelően a Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár fenntartásával integrált kulturális intézményt működtet, mely magában
foglalja a közművelődési, a könyvtári és a muzeális tevékenységét. Az intézmény biztos, stabil
önkormányzati támogatással működik. Erőssége a rendezvényszervezés. A közösségépítés és
szervezés, további közösségek létrehozása, építve a közösségi aktivitásra, tovább erősítheti az
intézmény társadalmi beágyazottságát. A közgyűjteményi tevékenység egyaránt megfelel a
gyűjtemények kezelésére vonatkozó szakmai szabályoknak és a közösségi művelődési igények által
támasztott lakossági elvárásoknak.
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3.3 A rendezvények az önkormányzat finanszírozásában
Az önkormányzat nagy figyelmet fordít a városi rendezvények lebonyolítására. E programok
hozzájárulnak a helyi hagyományok ápolásához, a helyi identitástudat erődítéséhez, a
lokálpatriotizmus elmélyítéséhez. Minden év novemberében tárgyalják meg a következő évre
vonatkozó városi rendezvénytervet, melyet a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (és
elődje, a Derkovits Kulturális Központ) állít össze a városban működő intézmények és civil
szervezetekkel történő előzetes egyeztetés, adatbekérés alapján. Ennek során minden tervezett
programnak elkészítik az előzetes költségvetését, jelezve benne a támogatási összegre vonatkozó
kérelmüket. E szisztéma eredményesen és hatékonyan működik. Lehetőséget ad a rendezvények
koordinálására, a programtorlódások és ütközések elkerülésére, a tervszerű munkára. Az
támogatásra javasolt programok fedezetét a következő évi költségvetésben tervezik be. A programok
lebonyolítására a dokumentumok alapján a következő összegeket tervezték be:
A városi nagyrendezvények finanszírozására tervezett keretösszegek (6. sz táblázat)
e Ft
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Tervezett összeg
35.000
70.000
35.000
35.000
30.000
30.000

A kimagasló 2016. évi támogatás oka a várossá nyilvánítás 50. évfordulójának méltó
megünneplése volt. Ebben az esztendőben cél volt, hogy minél több intézmény, szervezet, civil
egyesület érezze fontosnak az ünnepet, programjaival erősítse a lokális kötődést, az ünnepi lét
kultúráját. Fontos megjegyezni azt is, hogy a „Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány” és az Inno-Comp Kft.
évente további 10 millió forint körüli támogatást nyújt a kimagasló jelenttőségű programokhoz. Az
önkormányzat e mecenatúrájával jelentősen hozzájárult a kulturális stratégia „A helyi identitást
fejlesztő és megőrző programok létrehozása és folyamatos biztosítása”, valamint a „Tiszaújváros
kiemelt rendezvényeinek fejlesztése” stratégiai célok megvalósításához.

3.4. Egyéb intézmények, szervezetek tevékenysége
A kulturális stratégia végrehajtása nem csak Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
feladata, annak megvalósításában fontos szerep jut a város egyéb intézményeinek, szervezeteinek és
a civil szféra képviselőinek is.
Közülük is kiemelkednek azok a szervezetek, melyek városmarketing tevékenységükkel
tehetnek sokat a stratégia céljainak megvalósulásáért. E marketingtevékenységet folytató
szervezetek közül feltétlenül szót kell ejteni a TISZASZOLG 2004 KFT-ről, valamint a TISZA MÉDIA KFTről.
A TISZASZOLG 2004 KFT a városmarketing feladatokkal megbízott szervezet. Egy
2017. október 9-én keltezett dokumentumban a szervezet Tájékoztatót készített a városmarketing
munkáról a bizottsági struktúra átszervezése során létrejött Infokommunikációs és Városmarketing
Bizottság számára. A Tájékoztató összefoglalja az elért eredményeket az infokommunikációs felületek
megújítása terén (városi honlap), a város turisztikai értékeinek népszerűsítése érdekében tett
marketing tevékenységet (idegenforgalmi-turisztikai kiállításokon való részvétel), „Tiszaújváros pont”
– mobil információs installációk létrehozása.
A TISZASZOLG 2004 KFT a kulturális stratégia további szereplőivel összefogva nagyban
hozzájárulhat a következő kulturális stratégia céljainak megvalósításához.
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A TISZA MÉDIA KFT és elődje a TISZA TELEVÍZIÓ 1987-től készít műsorokat. Feladata a város
közéleti eseményeinek tolmácsolása a lakosság számára. Ők szerkesztik az önkormányzat kiadásában
megjelenő Tiszaújvárosi Krónika periodikát is, valamint a Képújság szolgáltatást is ők biztosítják. A
szervezet, mint a település elektronikus és hagyományos (papír alapú) tömegkommunikációs
felületeinek üzemeltetője a nyilvánosság számára hozzáférhető műsorok, tudósítások biztosításával
szintén nagyban hozzájárul a kulturális stratégiában rögzített célok megvalósulásához. Ők készítették
el a Tiszaújvárosi Települési Értéktárba rögzített értékeket bemutató filmeket is.

3.4 A civil szektor tevékenysége
Tiszaújváros, mint új modern település életében kiemelkedően fontos a közösségi élet erősítése. A
közösségek töltik meg pezsgő élettel a várost, a közösségek aktivitása lendíti előre a fejlődést és járul
hozzá a helyi identitás, a lokálpatriotizmus erősítéséhez. Tiszaújvárosban színes, aktív civil élet zajlik.
Az önkormányzat ezt felismerve támogatja működésüket, melyet a 4. sz. táblázatban láthatunk:
A támogatott civil szervezetek száma (7. sz táblázat)
Év

Támogatott civil szervezetek
száma

2015

73

2016

86

2017

81

2018

80

2019

85

2020

83

A támogatásra évente mintegy 15 millió forintot fordítanak.

4. KÉRDŐÍVEK ÉS INTERJÚK ELEMZÉSE
A kulturális stratégia előkészítésekor a város kulturális szolgáltatásait igénybevevők között
kérdőíves felmérés készült, míg a kulturális feladatellátás irányításában résztvevőkkel személyes
interjúk. Mindkét körben központi téma volt a helyi identitás, a szabadidő-eltöltési szokások, a
kulturális intézmények látogatási szokásai, valamint a közösségi részvétel. A szakértők megkérdezték
a lakosság véleményét a városban használt kommunikációs csatornákról és kíváncsiak voltak
kulturális feladatellátást érintő elvárásaikra is.

4.1 A helyi identitás kérdései
A több mint 50 éves város életében egyre meghatározóbb szerepet kap a helyi kötődések
erős mivolta. Kérdőíves felméréssel, személyes interjúk alkalmával is vizsgáltuk a kérdést.
A kérdőívre válaszolók 37%-a születése óta él a városban, 27%-a több mint 30 éve. A
válaszadók közül 29 fő több mint 10 éve tiszaújvárosi lakos, 10 fő pedig az elmúlt években költözött
ide. A megkérdezettek több mint 60%-nak fontos, hogy tiszaújvárosinak mondhatja magát. „Nagyon
fontos, meghatározza az életemet” 34 fő szerint, fontos 40 fő szerint. A skála közepes értékét, azaz
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„Néhány dolog miatt jó érzés ehhez a városhoz tartozni” meghatározást 22 fő választotta. Összesen
10 fő alatti azoknak a megkérdezetteknek a száma, akiknek csupán egy-két dolog miatt vagy
egyáltalán nem fontos a településhez való kötődés.
A válaszadók első helyre értékelték a csendes, nyugalmas környezetet, második helyre a magas
szintű szolgáltatásokat és harmadik helyen jelölték a jó kulturálódási lehetőségeket. Ezeket a
pozitívumokat emelték ki a 2015 -2020 közötti időszakra készült kulturális stratégia előkészítésekor
is. Ez megerősíti a gondoskodó önkormányzat, élhető város pozíciót, ugyanakkor jelzi, hogy a
település közösségeinek fejlesztése szükséges. A jó települési közösségeket a válaszadók csupán 8%-a
jelölte, az előzőekben felsorolt (csend, magas szintű szolgáltatások, jó kulturálódási lehetőségek) 38
% -24% -23% szemben. Az „Ön mit nem szeret leginkább Tiszaújvárosban?” kérdésre adott válaszok
szintén alátámasztják az előzőekben felvetett problémát. A települési lakosok széthúzását, a
közösségek hiányát 31%-ban, a pezsgő, lüktető élet hiányát 32%-ban jelölték válaszként.
A településre jellemző élő, értékes hagyományok fontosságát a válaszadók 73%-ban négyes és
ötös skála értékkel fejezték ki. Vagyis 43 fő szerint sokkal jobb olyan településen élni, ahol vannak
hagyományok, míg 37 fő szerint minden szinten jobb egy élő hagyományokkal rendelkező lakóhely.
16 fő szerint a hagyományok csak kis mértékben befolyásolják az életminőséget. A hagyományok
kialakítására és a meglévők életben tartására a hagyományőrző rendezvényeket és programokat, az
internetes megjelenéseket és a közösségi interaktív programokat látják megfelelő eszköznek. Ezek
egyenként 31- 19-17 % szavazatot kaptak a 109 fő válasz adótól.
Az interjú alanyok mindannyian egyetértenek abban, hogy az itt élők életkortól függetlenül
szeretik a várost. A megélhetési lehetőségek, a szolgáltatások, a rendezettség és a nyugodt környezet
sokat számít ennek megítélésében. Ez egyező megállapítás a kérdőíves feldolgozás eredményeivel.
Az identitás fogalma már bonyolultabb kérdés. Valódi kötődés a városépítőkben alakult ki,
akiket az élmény és az „akkor voltunk fiatalok” életérzés is összeköt. Ennek a csoportnak erős az
érzelmi kötődése, hiszen nem itt születtek, de fiatal korukban jöttek ide, ők építették fel a várost.
Büszkék teljesítményükre és örülnek, hogy a város nem felejtette el őket. A fiatalabb generációk a
sport sikerekre, a büszkeség érzésre alapozzák a városhoz való kötödést. Egyes vélemények szerint
még túl korai erről beszélni, mert Tiszaújvároshoz ragaszkodás már van, de klasszikus
identitásfogalom még nincs. A városi identitás kialakulása, kiteljesedése hosszú évtizedek eredménye
lehet.
A városalapítás 50. évfordulója alkalmából szervezett események, a Települési Értéktár
működtetése segíti ezt a folyamatot, de az emberek mindennapi gondolataiba még nem épült be. Az
ipartörténet helyi momentumai, a TVK archívum feldolgozása sok lehetőséget rejt ennek
elmélyítésére.

4.2. Szabadidős szokások
A Szabadidős szokások felmérése a kérdőív fontos témakörét jelentette. Ebből kiderül, hogy
az internet és számítógép adta lehetőségek és a TV nézés a mindennapi gyakorlat része, 76% és 53%
arányban. (Több válasz is adható volt.) Sajnálatos, hogy a közös családi beszélgetések, játék, olvasás
értékei még a felét sem érik (26% és 23%) el az előző kettő lehetőségnek.

4.3 A kulturális intézmények látogatottsága Tiszaújvárosban
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár helyi társadalomba való beágyazottságát
támasztják alá a látogatói adatok. A kérdőíves eredmények szerint: a megkérdezettek 3%-a a
felmérés hetében, 19%-a abban a hónapban járt az intézményben vagy valamelyik telephelyén.
Néhány hónapja a válaszadók 37%-a látogatott a központba, egy-két éve 13%.
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Az intézményt látogatók közül legtöbben koncert, színház vagy pódium előadáson vettek részt.
Ezt a szórakoztató program és a bármilyen ünnepség kategória követi. A széles műfaji felsorolás
végén a képzés, tanfolyam, a könyvtári rendezvény és az ismeretterjesztő előadás áll. A
megkérdezettek több választ is megjelölhettek érdeklődési körüknek megfelelően. Jól mérhető, hogy
a passzív befogadói attitűdre épülő programtípusok vezetnek, a személyes aktivitásra épülőkkel
szemben. Míg a koncert, színház 23 % értéket mutat, a képzés mindössze 2%-ot.
A szórakoztató, fesztivál jellegű programok iránti jövőbeli érdeklődést firtatta a III. témakör 3
kérdése. A legtöbb látogatóra a Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztiválon, a Tiszaújvárosi Tavaszi
Fesztiválon és a Színház Határok Nélkül programon számíthatnak a szervezők. A 2015-2020 közötti
időszakra készült kulturális stratégia előkészítésekor hasonló műfaji és rendezvényi prioritásokat
mért a szakértői team. Ehhez alakította kínálatát a feladatellátó intézmény.
Az interjúbeszélgetésekből az derül ki, hogy bár alapvetően elégedettek a művelődési központ
programkínálatával a város ilyen típusú nagyrendezvényei megújulásra várnak. Egyre többen igénylik
a magas minőségű színházi előadásokat és a családias jellegű, meghittebb hangulatú programokat a
nagy tömegrendezvényekkel szemben. Bár a Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivált sokan első helyen
jelölték, a szervezők is úgy látják a rutin elemek megújítására, kreatív ötletek bevezetésére van
szükség. Többen „elfáradtnak” érzik a Mikulástól karácsonyig ünnepváró sorozatot. A válaszadók úgy
vélik a civil szektor bevonása sok tekintetben adhat új színezetet az eseményeknek. Többen
kiemelték a könyvtári kezdeményezéseket, az innováció tekintetében az egészségmegőrzés
témakörben, valamint a múzeumi területen látnak fejlődési lehetőséget.
A várostörténet, illetve a TVK archívum feldolgozása új távlatokat nyithat a település
széleskörű megismertetésében. A városfejlesztés sajátos módja – részben a központi, részben a helyi
intézkedéseknek köszönhetően - számos kutatási terület fókuszába állíthatja Tiszaújvárost. Ez a
település pozícionálását jelenti olyan társadalomtudományi (területfejlesztés, szociológia stb.)
területeken, amelyek eddig nem számoltak a város ilyen típusú értékeivel.
A kulturális szolgáltatások témakörben a legtöbb kritika és hiányosság a 15-29 év közötti
ifjúsági korosztályra vonatkozóan fogalmazódott meg. A kötődésük nem olyan erős a városhoz, mint
az idősebb korosztályé, kulturális szokásaiknak intézményi keretek között a megyeszékhelyen
hódolnak vagy kisebb baráti társaságokban. Mobilitásuk miatt is hamarabb elutaznak egy jó
programért Miskolcra, Debrecenbe, Budapestre. A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár az
utóbbi időben szisztematikusan igyekszik elérni ezt a korosztályt, az áttörés azonban még nem
történt meg. Ahhoz, hogy az intézmény üzenetei eljussanak a célzott korosztályhoz fontos a
megfelelő „nyelv” illetve csatorna megválasztása. A fiatal családosok, az aktív korú népesség
hatékony megszólítása ugyancsak folyamatos kihívás. Egyes rétegek a munkaleterheltség miatt nem
jutnak el a programokra, mások a laza, kötöttségektől mentes együttlétet preferálják.

4.4 Közösségi részvétel
A közösségi részvétel témakörben négy kérdés segítségével vizsgáltuk a helyiek aktivitását.
Valamely közösség aktív tagjaként a megkérdezettekből 54 fő jelölt ilyen típusú elköteleződést
amatőr művészeti csoport, művelődő közösség vagy sport, civil szervezet irányába. A válaszadók
45%-a azonban semmilyen közösségnek nem tagja. Ez az eredmény azt a tényt támasztja alá, hogy az
előző kulturális stratégia készítésekor mért hasonló eredmények nem változtak jelentősen az elmúlt
öt évben. Vagyis a közösségi élettel szemben az egyéni kulturális szokások az internet, tv nézés
maradt vezető pozícióban.
Az 54 fő valamely közösséghez tartozó válaszadó közül 23 fő hetente többször, 17 fő egy-két
heti rendszerességgel részese a közösség életének. 3 fő mindennap bekapcsolódik valamilyen
tevékenységbe, 4 fő havonta, és vannak néhányan, akik ennél is ritkábban. A rendszeres közösségbe
járók motivációja két területen azonos értéket mutat, azaz egyaránt szívesen járnak az adott
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közösségbe, mert szeretik az ottani tevékenységet és ott találkoznak ismerőseikkel, jó barátaikkal.
Mindkét válasz 36-36 % pontot ért el. A hasznos időtöltés 23% értéket kapott. Tiszaújváros közösségi
életét 53 fő úgy értékelte, hogy a sok jó dolog mellett még van lehetőség a fejlődésre. A teljesen
elégedettek száma és a többé-kevésbé elégedettek száma alig mutat eltérést, 23-25 fő mért
adatokkal.
A személyes interjú alanyai úgy ítélik meg a városi civil szervezetek száma elegendő a
településen, hiszen a formális szervezetek mellet számos nem formális közösség is működik.
Legerősebbnek a nyugdíjas civil jelenlétet, illetve a sport szervezeteket jelölik. A város anyagi
támogatását minden válaszadó kiemelte, bár megjegyezték a tevékenységek hatékony koordinációja,
az adminisztrációs segítségnyújtás időnként hiányzik. Az ifjúsági korosztály kevésbé van jelen a civil
közösségekben, bevonásuk esetleges. Az előadó művészeti és művelődő közösségek elsősorban a
„Derkó”-hoz kötődnek.

4.5 Információszerzés
A felmérés vizsgálta az információszerzés szokásait és forrásait. A megkérdezettek 62% úgy
ítéli meg, jó, ha tud a világ dolgairól, 24% számára ez létfontosságú, 11% szerint ez valamennyire
fontos, de nem meghatározó. Meglepetés, hogy vezető helyen a kulturális hírek érdeklik az
embereket, népszerűek továbbá a sport és a gazdasági információk. A helyi hírek csak a negyedik
helyet kapta, mögötte a politika, a bulvár és az egyházi hírek. Az öt évvel ezelőtti vizsgálat alkalmával
a világ dolgaiban való tájékozottság szintén magas értéket, 65%-ot kapott, de akkor vezető helyen a
bulvár végzett. A rangsor végén a gazdaság és a kultúra állt, ami mára lényegesen változott.
Hatókör szerint is érdekes a rangsor: első a helyi, második a térségi és országos, és negyedik a
nagyvilág hírei. Ez a sorrend is markánsan változott a korábbi felméréshez képest. Akkor a helyi hírek
csak a harmadik helyen állt, első pedig a térségi hírek volt. A város és a szűkebb környezet iránti
érdeklődést és lojalitást fejezi ki az idei adatsor.
Az információszerzés öt lehetséges módját kínálta a kérdőív, így többek között a tv-rádió,
nyomtatott információs forrás, internet, helyi szóbeszéd vagy ismerősök-barátok. A válaszadók több
lehetőséget is megjelölhettek, így 248 értékelhető válasz született. Az is megállapítást nyert, hogy
legalább 2-3 féle forrásból szerzik az információkat, melyek közül legnépszerűbb az internet (37%),
ezt követi a TV-rádió (28%) és a képzeletbeli dobogó harmadik helyén nyomtatott információs
forrás (20 %).
A válaszadók véleményeket fogalmaztak meg a város információs felületeiről, így a
honlapról, a Tiszaújvárosi Krónikáról, a Tisza TV műsorairól és mobil applikációról.
A városi honlap a megkérdezettek 39%-a szerint sok jó dolgot tartalmaz, de még fejlődhet, 20%
véleménye szerint minden igényt kielégít. A két erősen pozitív skálaérték összesen 59%-ot képvisel,
ami azt jelenti, hogy a városi honlappal alapvetően elégedettek a tiszaújvárosiak. Hasonló eredményt
mutat a Tiszaújvárosi Krónika elégedettségmérése is. Itt 58%-ban kapott pozitív megítélést a
nyomtatott termék, de 27% vagyis a megkérdezettekből 29 fő többé-kevésbé elégedett. A Tisza TV
műsoraival kapcsolatban több a közepes érték, 30 fő, és az előzőekhez képest százalékosan a négyes
és ötös skálájú megállapítás is kevesebb. Teljesen elégedett a válaszadók 13%-a, sok jó dolog van, de
még fejlődhet a megkérdezettek 31%-a szerint. Ez összesen 44% a honlap 59% illetve a Tiszaújvárosi
Krónika 58%-val szemben. A kérdőívet kitöltő 109 főből 16 fő egyáltalán nem nézi tévét, 19 fő pedig
nem látogatja a honlapot. A mobil alkalmazást 32 fő nem használja a mintavételes csoportból. Ettől
kicsit többen, 35 fő úgy ítéli meg, hogy sok jó dolog van benne, de még fejlődhet, 14 fő teljesen
elégedett az új szolgáltatással. A tv kivételével valamennyi felületnél tíz százalék alatti a teljesen
negatív válaszok száma, honlap 6%, krónika 9%, tv 14%, mobil app 5%.
A személyes interjú alanyai valamennyien többcsatornásnak és egyre modernebbnek ítélik
meg a város kommunikációs felületeit. Abban is egyetértenek, hogy a honlap megújítása és a
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mobiltelefonos app megjelenése jót tett a helyi szintű információáramlásnak. A Tisza Tv is igyekszik
megújulni, korábbi merev műsorstruktúráján változtatni. A Tiszaújvárosi Krónika elsősorban az
idősebb korosztály körében kedvelt, ők várják a lap megjelenését. A hírei sokszor már nem
naprakészek, hiszen a honlapon már hamarabb megjelennek, vagy a televízión keresztül eljutottak az
emberekhez.

4.6 Elvárások
A kérdőíves felmérés legnagyobb témaköre az elvárások megfogalmazása köré épült. A
megkérdezettek 13 különböző kérdés segítségével fogalmazhatták meg a helyi kulturális élettel
kapcsolatos elvárásaikat, mintegy összegezve mindazokat a kritikákat, amelyeket eddigi
pontszámaikban, véleménynyilvánításaikban megfogalmaztak.
A „jövőben milyen programot, közösségi alkalmat látna szívesen?” kérdés alapján
fesztiváltípusú rendezvényt, színház és mozielőadást, valamint több generációt megmozgató családi
rendezvényeket szeretnének a legtöbben. A válaszadók közül 69 fő, 64 fő és 60 fő jelölésével alakult
ki ez a sorrend. Az ünnepség, megemlékezés, klub és szakkör, az ismeretterjesztés a hátsó
mezőnyben végzett 7-10-21 szavazattal. Ez némileg ellentmond annak az eredménynek, mely szerint
az ismeretterjesztő programok egyre népszerűbbek a városban, és jelzi, hogy új művelődő formákra
kevésbé nyitottak.
A ”járna-e közösségbe? Ha igen, milyenbe?” kérdésre több lehetséges választ is
megjelölhettek. Összesen 117 választ kaptuk. Ebből az derül ki, hogy legszívesebben tárgyalkotó
amatőr művészeti csoportot választanának (39 fő), de az egészségmegőrzés, olvasókör,
természetjárás témakörű tematikus klubokra is sok szavazat érkezett (32 fő), a képzeletbeli dobogó
harmadik fokán a klasszikus ismeretterjesztő területek végeztek (29 fő).
Az ünnepeket is rangsorolhatták a válaszadók. Legfontosabbnak a családi ünnepeket tartják,
ezt követik a tematikus ünnepek, majd az egyházi és állami ünnepek. Az ünnepek tartalmi elemeire
vonatkozóan a jó műsor, legyen újszerű és érdekes, valamint a szórakoztató jelleg fogalmazódott
meg elvárásként.
A jó könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárások esetében hét lehetséges választ
jelölhettek meg. Egy válaszadó több kritériumra is voksolhatott, így összesen 271 adat került
feldolgozásra. Első helyen a napilapok, folyóiratok olvasása végzett (20%), rendezvények –
játszóházak, pódiumműsorok – kapták a második legtöbb szavazatot (17%) és az internetezési
lehetőség, valamint a folyamatosan új dokumentumok azonos arányban fontos elvárások (14%-14%).
Örömteli, hogy a könyvtár esetében az oktatás, képzés, mint szolgáltatás százalékos értéke alig
marad el az előzőektől (13%). 13 fő viszont egyáltalán nem akar könyvtárba látogatni.
A válaszadók a jó civil szervezet ismérveit rangsorolták a következő kérdésben. Több válasz
megjelölésével a „kínáljon tartalmas programot” és „tagjai számára adjon lehetőséget a szabadidő
eltöltéséhez” válaszok 32% illetve 24% értékkel végeztek. A demokratikus, nyitott működés
fontosságát 20% -ban jelölték. Legkevésbé a hatékony érdekképviseletet pontozták, mindösszesen
9%-kal. A civil szervezetek számára elérhető önkormányzati és intézményi támogatások közül
legfontosabbnak az anyagi támogatást vélik (29%), ezt követi a helyiség biztosítása a működéshez
(28%), majd segítségnyújtás a pályázatok elkészítéséhez (18%). Érdekes, hogy a civil szervezet
tevékenységének külvilág felé történő bemutatását (15%) vagy a kedvezményes szolgáltatásokat
(10%) lényegesen alulpontozták az első három állításhoz képest. A jelenleg működő civil támogatási
rendszert erősíti meg a kialakult sorrend, amiben a pénzügyi támogatásnak tulajdonítanak a
legnagyobb jelentőséget.
Az információszerzés helyi és térségi forrásait firtatta a következő kérdés. A több válasz
lehetőség alapján 264 értékelhető adat gyűlt össze. Első helyen jelölték a helyi újságot (26%),
második helyen a helyi tv-t (22%) és harmadik helyen a tiszaújvárosi mobil app alkalmazás és az
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internetes felület végzett (19%-19%). Ez a mérés nem támasztja alá azt a véleményt, hogy a
nyomtatott a krónika nem elég informatív. A válaszadók közül 82 fő facebook csoport tagja. Ez
vélelmezi, hogy ezt a felületet is használják a mindennapi információcserében.
A jó tiszaújvárosi újság a megkérdezettek 27% -a szerint pont olyan, mint most. 24% szerint
sokféle, akár egymástól különböző vélemény is megjelenhetne benne. 20% pedig úgy tartja, hogy
több hír kellene a város civil életéről. Hasonlóan vélekednek a jó tiszaújvárosi tévéről is. A válaszadók
28%-a szerint pont olyan, mint most, 14% szerint több civil hírre lenne szükség, 13% szerint közéleti
hírből kellene több. Az interaktivitást - a betelefonálás lehetőségét – 11% látná jónak, 10% pedig az
informatív, szolgáltató jelleget emeli ki. Az internetes portállal kapcsolatban is sok az elégedett
válaszadó, vagyis 26% szerint a mostani állapot megfelelő. A napi friss híreket és az informatív
jelleget egyaránt 15%-15% kifogásolja. A városi közélet és a civil élet híreit 9% illetve 8% olvasná
szívesen. Mindhárom felület esetében találtunk olyan megkérdezettet, aki egyik felületet sem
használná szívesen. Ezek aránya az újság esetében 6%, a televíziónál 13%, az internetes portál
esetében 9%.
Amennyiben a közeljövőben programot kell választani a megkérdezettek leginkább
szórakoztató rendezvényre, koncertre, illetve színházba mennének vagy közösségi eseményre (főzés,
sportolás).

4.7 A kulturális szolgáltatások körülményei
A kérdőív utolsó kérdéscsoportja a kulturális feladatellátást érintő körülményekre kérdezett
rá. Elsőként a kulturális-közösségi élet és a pénzügyek összefüggéseit vizsgálva. A megkérdezett 109
főből 45 fő szerint jóval több kellene, mert így nehéz bármit is megvalósítani. Jó lenne, ha több lenne,
de a nélkül is megoldható véli 25 fő. Érdekes, hogy 24 fő szerint, ha nem lesz több az elszomorító, de
egy-két dolgot akkor is meg lehet tenni. 4 fő úgy véli mindez nem pénz kérdése, ezzel szemben 11
főnek az a véleménye, hogy reménytelen helyzetet teremt, ha az ágazat nem kap nagyobb anyagi
támogatást.
A jó közösségi élethez a válaszadók szerint elsődlegesen a pénzügyi támogatás szükséges,
másodsorban felkészült szakemberek és aktivitás a lakosság részéről. A 109 fő úgy értékeli a jól
felszerelt épület és a megfelelő kommunikációs csatornák csak kiegészítik az előzőeket.
A helyi kulturális-közösségi élet szervezése elsősorban a helyi szakemberek –
művelődésszervezők és könyvtárosok – dolga. A súlyozott átlagérték itt a legmagasabb, 3,9. A
Képviselő- testület és polgármester, illetve a polgármesteri hivatal azonos súllyal szerepel ebben a
sorban, 3-3. A skála alsó értékeit a civil szervezetek és a lakosság kapta, 2,8 és 2,3 értékkel.
A színterek, kulturális intézményegységek tárgyi-fizikai környezetét a kérdőívet kitöltők egy
ötfokozatú skálán értékelték. A súlyozott átlagértékek alapján a legjobb állapotúnak a Hamvas Béla
Városi Könyvtárat találták (4,3), második helyen a Derkovits Művelődési Központ épületét (4,2),
harmadik helyen a Városi Kiállító termet. A múzeum (3,9), a Tiszaszederkényi Művelődési Ház (3,7) és
a „Villa Scederkyn” Tájház (3,6) között is minimális különbségeket jelöltek a pontok.

4.8 Általános elégedettség
Összességében elmondható, hogy a válaszadók elégedettek Tiszaújváros kulturális életével.
A 109 fő megkérdezett helyi lakos közül 20 fő kiválónak tartja, 56 fő általában elégedett, 26 fő
közepes minősítést adott. Összesen 7 fő, aki az egyáltalán nem vagy a nem különösebben értékkel
szavazott.
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4. 9 A 2015 és 2020 között érvényes Kulturális Stratégia értékelése az interjúk
alapján
A személyes interjú alkalmával a megkérdezettek a 2015-2020 Kulturális stratégia értékelésére
is kitértek.
Valamennyien úgy ítélik meg, hogy nagy szükség volt a dokumentumra, igazodási pontot
jelentett a kulturális fejlesztések területén. Sokat lépett előre a város az akkor kitűzött fejlesztési
célok tekintetében. Különösen igaz ez a helyi identitás fejlesztésében, a települési hagyományok
feltárásában.
Modernizálódott és tartalmában is fejlődött a város több kommunikációs csatornája. A
kulturális központ kínálatában megjelentek új programelemek, elsősorban az ismeretterjesztés
területén.
A szervezeti szintű eredményekre vagyis a „Minősített Közművelődési Intézmény” és
„Minősített Könyvtár” Címre nemcsak az ott dolgozók büszkék, hanem a fenntartó és a város
lakossága is. A kulturális terek állapotának megóvása, lehetőség szerinti fejlesztése és új közösségi
terek egyaránt az elmúlt öt év eredményei közé sorolhatók.
A kulturális területért felelős szakemberek a jövőbeli célkitűzések között említik a kulturális
terek modernizációját, esetlegesen egy igényes szabadtéri színház kialakítását. A kultúra területén
dolgozók bérhelyzetének javítását, hiszen nagy a fluktuáció valamennyi területen. Ennek hátterében
elsősorban anyagi okok állnak. A múzeumi terület fejlesztését, további várostörténeti, helyi identitást
növelő programok bevezetését. Szakértői vélemény szerint ez utóbbi nemcsak helyi szinten a
lakossági kötődést erősítheti, hanem hosszabb távon a kulturális alapú gazdaságfejlesztéshez is
hozzájárulhat, turisztikai vonzerővé válhat.
A feladatellátás szervezeti keretének módosítása is megfogalmazódott, egy jól működő üzleti
alapon dolgozó kulturális vállalkozás formájában.

5. ÖSSZEFOGLALÓ
Összességében megállapítható, hogy a város kulturális terei, civil szervezetei biztos anyagi
hátérrel a lakosság megelégedésére dolgoznak. Ugyanakkor a helyi kultúrát alakító, szervező
szakmai közösségekben és a fogyasztókban egyaránt ott van az igény a minden korosztályra kiterjedő
új szolgáltatások, a bővülő infrastrukturális háttér iránt.
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II. STRATÉGIAI PROGRAM
1. CÉLOK MEGHATÁROZÁSA
Magyarország alaptörvénye kimondja, hogy „Minden magyar állampolgárnak joga van a
művelődéshez.”
Az alaptörvény tényleges megvalósítását és annak jogi és szervezeti kereteit a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
szabályozza. Az ellátási kötelezettséget a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény mondja ki.
Tiszaújváros Város Önkormányzata az alábbi indoklással fogadta el a kultúra jelentős
területét érintő közművelődési rendeletét:
„A rendelet a közművelődéshez való alapjog gyakorlásának települési szabályait határozza meg
a jogszabályok által megfogalmazott feladatok alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével. Az
Önkormányzat feladata, hogy az alapvető jog gyakorlása érdekében kulturális szolgáltatásokat és az
ehhez szükséges feltételrendszert, intézményt biztosítsa.”
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, hivatkozva a fenti jogi környezet
által előírtakra, továbbá megfelelve a város polgárai iránt érzett elkötelezettségének az alábbi
kulturális stratégiát alkotja.

1.1 Általános célok
A jelen stratégia által meghatározott időszakban az önkormányzat általános célja a kulturális
szolgáltatások és fejlesztések tekintetében a következő:
A települési életminőség javítása lehetőség szerinti emelése a kulturális
szolgáltatások nyújtásán keresztül. Cél továbbá, hogy mind a társadalmi
csoportok körében, mind pedig a települési lakókörnyezet fizikai
elhelyezkedésének függvényében javítsa a kulturális szolgáltatások
hozzáférhetőségét. Ezt érti a tényleges fizikai jelenléten alapuló
szolgáltatási körök fenntartására épp úgy, mint a virtuális kulturális és
közösségi terek működtetésére.
A fentiek érdekében az önkormányzat felhasználja a magyar államtól kapott kulturális
normatív támogatás teljes összegét, továbbá kifejezi abbéli szándékát, hogy azt a mindenkori
költségvetés lehetőségének függvényében jelentősen kiegészíti.
A pénzügyi források felhasználásán túl az önkormányzat élni kíván a rendelkezésre álló épületés eszközvagyon célszerű felhasználásával.
Mindezek mellett a stratégia végrehajtásába a kulturális fejlesztések és innovációk
tekintetében, a szolgáltatások mind szélesebb körű biztosítása érdekében együtt kíván működni a
város nem önkormányzati fenntartásában működő intézményeivel és civil szervezeteivel, továbbá
egyházi közösségeivel. E tekintetben a stratégia nem tesz különbséget a szervezeti keretek
fenntartói, alapítói mivoltában. Mint ahogy kifejezi szándékát atekintetben, hogy az együttműködés
lehetőségét nem korlátozza sem a felekezeti, sem a politikai hovatartozás.
Tiszaújváros Város kulturális fejlesztéseinek stratégiai céljai a következő alapvetésekre épülnek:
 A város polgárai számára nyújtott egyéni vagy közösségi kulturális szolgáltatások, rekreációs,
tanulási, személyiségfejlesztő szolgáltatások folyamatos minőségi fenntartása, fejlesztése;
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A művelődő közösségek, általában a közösségi élet számára biztosított színterek fenntartása,
gondozása, lehetőség szerinti bővítése, különös tekintettel a fiatal korosztályok közösségei
számára;
A települési kötődés, a helyi identitás erősítése az azokat fejlesztő tevékenységek
támogatása, új innovációk kialakítása e tekintetben.

Az előzőekben kifejtett célok megvalósítása érdekében az önkormányzat lehetőségeihez
mérten közvetlen anyagi támogatást nyújt az általa fenntartott intézménynek. Továbbá közvetlenül
finanszíroz olyan kulturális eseményeket és tevékenységeket, amelyek a stratégia előrehaladását
biztosítják. Külön testületi döntésben meghatározott módon pályázati finanszírozási lehetőséget tart
fenn civil közösségek számára. Biztosítja a kulturális tevékenységek folytatásához szükséges azon
infrastrukturális feltételeket, amelyek az önkormányzat hatókörébe tartoznak.
Mindezeken túl helyi politikai eszközeivel koordinálja, erősíti és ösztönzi a kulturális
tevékenységeket folytató szervezetek hatékony együttműködését.
Az anyagi jellegű ráfordítások és támogatások módjai:
 Mindenkori éves költségvetésében biztosítja az általa fenntartott intézmények kulturális
tárgyú tevékenységének finanszírozását;
 Költségvetésében meghatározott mértékben és egyéb szabályai keretei között támogatásban
részesíti a nem önkormányzati fenntartású szervezetek kulturális tevékenységét;
 Az önkormányzat vagyonát képező épület- és eszközállomány karbantartásával és
fejlesztésével biztosítja a kulturális tevékenységek tereit a város területén.
A stratégia végrehajtása érdekében az önkormányzat és szervei közéleti, szakmai koordinációs
tevékenységet folytatnak. E koordináció irányulhat:
 Tiszaújváros Város helyi politikai döntéshozó és döntéselőkészítő szervei felé;
 Az önkormányzati fenntartású kulturális tevékenységet folytató intézményei felé;
 A Tiszaújvárosban működő oktatási intézmények felé, függetlenül attól, hogy azok
önkormányzati, állami, egyházi vagy magán fenntartásúak;
 A városban működő jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli közösségei
felé;
 A város egyházi közösségei irányába;
 A városban működő nonprofit vagy forprofit gazdálkodó szervezetei felé, amennyiben azok a
kulturális tevékenység támogatásában vagy folytatásában érdekeltek.
Tiszaújváros Város Önkormányzata 2021 és 2026 közötti kulturális stratégiájának átfogó célja:
A város kulturális szolgáltatásainak magas színvonalú fenntartása,
bővítése és hozzáférhetőségének javítása annak érdekében, hogy az a
településen
lakó
állampolgárok
életminőségének
javulását
eredményezze. További cél: a város kulturális értékeinek teljes körű
feltérképezése, azok tartalmának innovatív bővítése. A települési múlt
minél részletesebb feltárása és becsatornázása a város
közgondolkodásába annak érdekében, hogy a helyi identitás minél
erősebbé és széleskörűbbé váljon.
A fenti átfogó célok megvalósítása érdekében Tiszaújváros Város Önkormányzata az alábbi
stratégiai célokat jelöli meg a 2021 és 2026 közötti időszakra:
 A kulturális ellátás intézményi hátterének folyamatos fizikai és szervezeti fenntartása,
fejlesztése;
 A helyi identitást fejlesztő és erősítő programok, innovációk és fejlesztések a város területén;
 Az öntevékeny közösségi művelődés folyamatos támogatása és koordinációja;
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A városlakók tartalmas szabadidő-eltöltését szolgáló rendezvénystruktúra fejlesztése, új
elemekkel való bővítése;
Az ifjúsági kulturális tevékenységek és közösségek fejlesztése.

1.2 Stratégiai célok
1.2.1 A kulturális ellátás intézményi hátterének folyamat os fizikai és
szervezeti fejlesztése, fenntartása
A jelen stratégia általános céljában kifejtetteknek megfelelően Tiszaújváros Város
Önkormányzata képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatellátás anyagi, tárgyi
és személyi feltételeit elsősorban az általa fenntartott kulturális intézmény keretei között
biztosítja. Mindezek mellett a város vezetése fenntartja annak lehetőségét, hogy az általa vállalt
kötelezettségek egyes részeit más szervezetek útján, szerződéses keretek között biztosítja. A
jogszabályi keretek által előírt és az önkormányzat önként vállalt kötelezettségei tekintetében az
önkormányzat elsődleges feladatellátónak a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtárat jelöli ki.
Az intézmény tevékenyégének folytatásakor együttműködik más, a városban működő kulturális
tevékenységet folytató szervezetekkel is. Így:
 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskolák;
 A Római katolikus és Református egyházak által fenntartott oktatási intézmények;
 A településen működő civil szervezetek;
 A Római katolikus, Református, Görögkatolikus egyházak helyi gyülekezetei;
 Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok;
 A kulturális szolgáltatásokban, vagy a kultúra támogatásában érdekelt helyi szervezetek;
 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által fenntartott iskola.
A kulturális feladatellátás meghatározó részét végző Tiszaújvárosi Művelődési Központ és
Könyvtár fejlesztése irányulhat:
 Az intézmény által működtetett infrastruktúra karbantartására és minőségének javítására;
 A szervezet belső vezetési és szervezeti struktúrájának, szervezeti kultúrájának fejlesztésére,
a szakmai és társadalmi környezethez való igazítására;
 A szakmai szolgáltatások fejlesztésére, új innovatív szolgáltatási struktúra kialakítására.
Az önkormányzat, mint fenntartó szándékát fejezi ki az iránt, hogy az intézményi működési
struktúra mindenkor a lehető legoptimálisabb mértékben igazodjon a városi társadalmi és
gazdálkodási környezet változásához szem előtt tartva a szakmai és pénzügyi hatékonyság és
rugalmasság szempontjait.
Ezek mentén specifikus célként határozza meg a stratégia az alábbiakat:
 Az intézményi szervezeti háttér és struktúra folyamatos fejlesztése a társadalmi és gazdasági
igények támasztotta követelmények mentén;
 A feladatellátás infrastrukturális feltételeinek minőségi fenntartása, folyamatos fejlesztése;
 Az intézmény keretei között működő közművelődési szolgáltatások fejlesztése;
 Az intézmény keretei között működő könyvtári szolgáltatások fejlesztése;
 Az intézmény keretei között működő múzeumi szolgáltatások fejlesztése.
1.2.2 A helyi identitást fejlesztő és erősítő programok, innovációk és
fejlesztések a város területén
Az elmúlt évek fejlesztéseinek és következetes cselekvéseinek eredményei bizonyítják, hogy a
helyi identitás fejlődése hozzájárult a települési életminőség, a lakók életminőségének javulásához. A
város több mint 50 éves, a település több száz éves múltja, annak feltárása és közkinccsé tétele olyan
fejlődési folyamatokat indított el a települési közéletben, közgondolkodásában, amely
előremozdította a helyi identitás egyre határozottabb megjelenését a város életében. A település
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kulturális közgondolkodásában továbbra is erős vonalat képvisel az a korosztály, amely a mai város
kialakulásának aktív részese volt. Az általuk képviselt rendkívül erős érzelmi kötődés a településhez
épp olyan érték, mint az a tudás, amellyel e történelmi korokról rendelkeznek.
Ugyanakkor, épp az előző évek szisztematikus fejlesztésének köszönhetően megjelent az aktív
korú lakosság körében is a „tiszaújvárosiasság” gondolata. Ezek a tények erős háttérbázisát adhatják
a további identitás-fejlesztési programok kialakításának. Mindemellett a város szervezeti keretei közé
került háttéranyag sokszintű feldolgozása komoly lehetőségeket rejt az ilyen típusú fejlesztések
megvalósításához.
A „városépítő korosztályok” érzelmi kötődése, a középkorosztályok helytörténet iránti
nyitottsága olyan fejlesztések lehetőségét hordozza magában, amely egyre inkább érzékelhetővé és
általánossá tehetik a városi identitás stabilizálódását Tiszaújvárosban.
Tiszaújváros Önkormányzata továbbra is stratégiai célként határozza meg a városi identitás
fejlesztését. Cél, hogy a már eddig megvalósított fejlesztések folyamatossá váljanak. Olyan új
elemekkel bővüljenek, amelyek lehetővé teszik a város múltjának egyre mélyebb megismerését és
erősítik a települési kötődés érzelmi vonatkozásait az aktív és a fiatal korosztályok számára.
A fenti stratégiai cél megvalósításához az önkormányzat az alábbi specifikus célokat jelöli ki:
 A város történetének tudományos feltárása és közreadása;
 Új ismeretterjesztő kiadványok és programok létrehozása a korosztályok igényeinek és
kulturális szokásainak megfelelően;
 A helyi értéktár folyamatos bővítése;
 Tiszaújvárosi helytörténeti múzeum és új interaktív kiállítás jövőbeli létrehozása
lehetőségeinek vizsgálata.
1.2.3 Az öntevékeny közösségi művelődés f olyamatos támogatása és
koordinációja
Tiszaújváros mindennapi életében jelentős szerepet játszanak a közösségek. A sport, a szociális
ellátás, a közösségi kulturálódás szinte minden területén erős, folyamatosan működő közösségi élet
jellemző. E tevékenységi köröket az Önkormányzat jelentős anyagi ráfordítással is folyamatosan
támogatja. E támogatási rendszert általában a közösségek esetében, de különösen a művelődő
közösségek vonatkozásában a város önkormányzata a továbbiakban fenn kívánja tartani.
Mind az anyagi támogatások, mind pedig a koordináció vonatkozásában a jelenlegi működési
mechanizmusok elérték a fejlesztési lehetőségek határait.
Mind a forráselosztás, mind pedig a koordináció esetében jelentős erőforrások
felszabadulását eredményezheti a civil szervezetek és öntevékeny csoportok koordinációja
szervezeti kereteinek kialakítása. Az egyes civil szervezetek autonóm döntései bebizonyították, hogy
általában a civil szféra koordinált tevékenysége érték és érdek-artikulációja további lehetőségeket
foglal magában a helyi civil élet és ezzel a kulturális öntevékeny szervezetek számára. A civilek saját
kezdeményezésű koordinációs tevékenységét az önkormányzat támogatja, abba azonban tevékenyen
bekapcsolódni nem kíván.
A művelődéssel és közösségi tanulással foglalkozó civil szervezetek programjai, innovációi
határozottabban jelenhetnek meg az intézményi kulturális szolgáltatás kínálatban. Ez
eredményezheti azt, hogy a kulturális feladatellátás gyorsabban és érzékenyebben reagálhat a
közösségek igényeinek változására.
A hatékony és a korábbiakhoz képest aktívabb civil koordináció és érdekképviselet mentén az
alábbi specifikus célokat fogalmazzuk meg:
 A civil támogatási rendszer további hatékony működtetése;
 A kulturális célú öntevékeny szervezetek programjainak bevonása a város kulturális
intézményének programkínálatába;
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1.2.4 A városlakók t artalmas szabadidő -eltöltését szolgáló
rendezvénystruktúra fejlesztése, új elemekkel való bővítése
Az elmúlt több, mint 10 évben Tiszaújváros egy olyan saját maga által létrehozott, vagy
támogatott rendezvénystruktúrát hozott létre, amelyet részben külső együttműködő partnereket,
részben pedig saját intézményei útján valósított meg. Általánosságban megállapítható, hogy ez a
rendezvénystruktúra az elmúlt évtizedben jól szolgálta a város könnyed szórakozást kereső lakóinak
igényeit, illetve tartalmas, minőségi szabadidő eltöltést tett lehetővé az erre fogékony, meglehetősen
széles közönség számára. Ugyanakkor az elmúlt években történt társadalmi változások, különösen
pedig a 2020. évi járványhelyzet rámutatott néhány olyan jelenségre, amely indokolttá teszi a város
által megvalósított, vagy támogatott rendezvénystruktúra újrapozícionálását. Szükségesnek látszik a
nagyrendezvényeket érintően egy részletes igényfelmérés. Az elmúlt évek eseményei azonban arra
mutattak rá, hogy a szórakoztató események esetében is a közösségibb, családias rendezvények iránt
nőtt meg az igény.
Emellett továbbra sem csökkent az igény a minőségi tartalmas szórakozást nyújtó fesztiválok
iránt (Tavaszi Fesztivál, Színház Határok Nélkül). E tekintetben meg kell vizsgálni a megszervezésükre
fordított erőforrások hatékonyabb felhasználásának lehetőségét, illetve azt, hogy mi módon lehetne
ezen események újrafogalmazásával hozzájárulni Tiszaújváros Város marketingjének hatékonyabb
működéséhez.
A rendezvényekhez, általában a közösségi találkozásokhoz használt terek nagyban
befolyásolják az egyes rendezvények szándékolt funkcióinak működését. A szórakoztató és minőségi
rendezvények újrafogalmazásakor számba kell venni azt is, hogy megvalósításukhoz használt terek
milyen módon és milyen külső jegyekkel állnak rendelkezésre. A meglévő lehetőségeket és a
fejlesztési kapacitásokat figyelembe véve célszerű azok esetleges átalakításáról gondolkodni.
Cél tehát az, hogy a rendezvénystruktúra tartami és szervezeti megújulásával a város járuljon
hozzá a lakossági igények jobb kielégítéséhez és egyúttal fémjelezze Tiszaújváros elkötelezettségét
a minőségi kultúra és szórakoztatás iránt.
Specifikus célok:
 Átfogó reprezentatív igényfelmérés a rendezvényekkel kapcsolatos lakossági elvárások
mérésére;
 A városi szórakoztató nagyrendezvények műfaji, tartalmi megújítása;
 A minőségi rendezvénystruktúra újrapozícionálása;
 A kulturális rendezvényekhez használt külső és belső terek funkcióinak újragondolása.
1.2.5 Az ifjúsági kulturális tevékenységek és közösségek fejlesztése
Az elmúlt két és fél évtized társadalmi és kommunikációs változásai olyan új szociológiai,
társadalomlélektani alakulatokat hozott létre, amelynek megértésével mindmáig adósa a
társadalomtudományi kutatások köre. A kommunikáció jelentőségének erősödése új eszközöket és
szemléletmódot követelne a jelenségeket megérteni kívánó emberek részéről éppúgy, mint a közélet
formálására igényt tartó helyi politika formálóitól.
Nem helyi specifikus, hanem a magyar kultúraszolgáltatás egészére igaz, hogy a korábban
megszokott formákat és közlési módokat használva nem érhetőek el a mai alfa generáció tagjai.
Tiszaújváros, mint a magyar átlaghoz képest is elöregedő korfával rendelkező település
semmiképpen sem mondhat le arról az igényről, hogy a településen élő fiatal korosztályokat elérje,
részükre értéküzeneteket tudjon átadni és biztosítsa számukra az igényeiknek megfelelő
kulturálódási és közösségi lehetőségeket.
Mind ehhez szükséges megismerni és hatékonyan használni azt a közösségi és kommunikációs
virtuális teret, amelyet a mai tizenéves korosztály otthonának tekint. Mindemellett meg kell
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teremteni annak fizikai lehetőségét, hogy a hagyományos közösségi terekben igényeik szerint
folytathassanak kulturális tevékenységeket a korosztály tagjai.
Az önkormányzat kiemelten kell, hogy támogassa azokat a művelődési és kulturális
produkciókat, amelyek biztosíthatják ezen korosztály megjelenését a város teljes közösségében.
A kulturális stratégia keretei között ennek mentén az alábbi specifikus célokat jelöli ki:
 Az ifjúsági önszerveződő közösségek támogatása;
 A fiatalok számára kialakított kulturális tér biztosítása;
 Fiatalok amatőr előadó- és alkotóművészeti tevékenységének aktív támogatása.
1.2.6 Horizontális szempontok
Jelen kulturális stratégia végrehajtását erősen befolyásolja az a szervezetistruktúra, amelynek
feladata a szakmai elvek mentén kijelölt célok hátterének biztosítása. Szintén fontos része lehet a
végrehajtás eredményességének, hogy a város közössége, a kulturális fejlődésben érdekelt minden
szervezet koordináltan együttműködjön a kijelölt feladatok megvalósításában.
Tiszaújváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési Koncepciója, valamint
Gazdasági Programja alapvetően meghatározza a kulturális területek számára biztosított
infrastruktúra folyamatos rendeltetésszerű használatát és fejlesztését. Ennek megfelelően a kulturális
tevékenységek épület- és eszközigénye alapvetően biztosított. E tekintetben az elmúlt évek jelentős
fejlődést is hoztak. Ugyanakkor megállapítható, hogy a helytörténeti gyűjtemény esetében további
fejlesztések szükségesek. Szintén átgondolandó néhány, a kulturálódási igények átalakulása miatt
felmerülő kisebb változtatás az egyes kiszolgáló terek esetében.
A stratégia hatókörébe tartozó tevékenységek finanszírozása alapvetően az önkormányzat
költségvetésén alapul. Nem kell lemondani azonban sem a pályázatok által nyújtott támogatási
lehetőségek felhasználásáról, illetve a kultúrában érdekelt vállalkozások szponzorációja vagy
mecenatúrája által kínált forrásokról.
A korábbi stratégia végrehajtása bebizonyította, hogy az egyes kulturális szereplők közötti
hatékony koordináció hozzájárul a kívánt eredmények eléréséhez.
Mindezeket figyelembe véve a horizontális szempontok esetében az alábbi specifikus célokat
határozza meg a stratégia:
 Az infrastrukturális feltételek folyamatos biztosítása;
 Az önkormányzati finanszírozás arányainak megtartása, további forrás-bevonás
lehetőségének felkutatása;
 Koordináció a stratégia végrehajtásában résztvevő szervezetek között;
 A stratégia céljainak és végrehajtásának kommunikációja.

2. PROGRAMOK
2.1 Bevezető
A stratégiai célok meghatározása során az Önkormányzat figyelembe vette a város társadalmi,
gazdasági és kulturális környezetének sajátosságait. A célok elérése érdekében programokat
dolgozott ki. Ezek tartalma jelentős részben az Önkormányzat helyi kultúrpolitikai szándékán,
továbbá anyagi erején múlik. Az alább leírt szakmai programok figyelembe veszik a fentieken túl, a
lakosság igényeit is. Az egyes programok végrehajtását az Önkormányzat figyelemmel kíséri, ha
szükséges azok tartalmába vagy időbeni végrehajtási ütemezésében változtatásokat tesz.
Az egyes programelemekhez tartozó konkrét cselekvéseket a végrehajtásban részvevő
szervezetek dolgozzák ki. Az önkormányzat kinyilvánítja azt a szándékát, hogy mind az intézmények,
mind a polgárok részéről érkező kezdeményezések közül elsősorban azokat támogatja, amely e
startégi végrehajtását szolgálják.
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2.2. Szakmai programok
2.2.1 A kulturális ellátás intézményi hátterének folyamat os fizikai és
szervezeti fejlesztése
Tiszaújváros Város Kulturális Stratégiája végrehajtásnak legfontosabb alapintézménye a
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár. Intézményegységei és telephelyei a legfontosabb
kulturális rendezvény és közösségi művelődési helyszínek. Ezek állapota alapvetően befolyásolja a
kulturális szolgáltatások színvonalát.
Az intézményben folyó szakmai munka, az itt megvalósított fejlesztések a legfontosabb elemei
a város kulturális életének. Ezekből következően a stratégia végrehajtásának egyik legfontosabb
eleme a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár és intézményegységei szakmai innovációi, az
ott folyó munka minőségi megvalósítása.
2.2.1.1 Az intézményi szervezeti háttér és struktúra folyamatos fejlesztése a társadalmi és gazdasági
igények támasztotta követelmények mentén
A 2015 és 2020 között érvényes kulturális stratégia végrehajtása során komoly eredmények
születtek a szervezetfejlesztés területén. Mind a közművelődési (Derkovits Művelődési Központ),
mind pedig a közgyűjteményi (Hamvas Béla Városi Könyvtár) intézményegység kiérdemelte a
műnősített intézményi státuszt. A minőségirányitási rendszert a továbbra is fenn kell tartani mind a
könyvtári, mind pedig a közművelődési szakmai területen. Amennyiben ez lehetséges, a Derkovits
Művelődési Központ a tervezési időszakban nyújtson be pályázatot a közművelődési minőségi díj
elnyeréséért. Továbbá a Hamvas Béla Városi könyvtár újólag pályázzon a minősített könyvtári cím
birtoklásáért.
Az intézményben dolgozó két szakmai terület - a közművelődési és a közgyűjteményi együttműködése továbbra sem rendszerszerű. Az elkövetkezőkben a szakmai csoportoknak és a
vezetőknek törekedni kell arra, hogy közös innovációk során olyan fejlesztések jöjjenek létre,
amelyekben a könyvtári, közművelődési és múzeumi szakemberek egyaránt részt vesznek. Az egyes
szakmai területek szinergiája új szolgáltatás típusok kialakítását tenné lehetővé. Tovább erősítheti
az intézmény humánerőforrás gazdálkodásának hatékonyságát.
Az állam és az önkormányzatok által végzett kulturális szolgáltatások jogi környezete sokat
változott az elmúlt évek során. A közművelődési és közgyűjteményi önkormányzati munkát
alapvetően befolyásoló 1997. évi CXL. tv-t 2017-ben módosította a Magyar Országgyűlés. A
közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek
követelményeiről szóló, 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet az ellátás körülményeiről rendelkezik. A
legutóbbi a 2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról joganyag
pedig megszüntette a kulturális intézményekben dolgozó munkatársak közalkalmazotti munkaügyi
státuszát. Ezekből kiindulva a tervezési időszak elején meg kell vizsgálni a kulturális feladatellátás
intézményi hátterének jogi és működtetési kereteit.
A tervezési időszak alatt bekövetkező esetleges jogszabályi változásokból eredő feladatokat a
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal munkatársai folyamatosan
végzik.
2.2.1.2 A feladatellátás infrastrukturális feltételeinek minőségi fenntartása, folyamatos fejlesztése
Az elmúlt évtizedek gondos vagyongazdálkodásának és az elmúlt évek fejlesztéseinek
köszönhetően az önkormányzati szintű kulturális feladatellátás infrastrukturális feltételei jók
Tiszaújvárosban.
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A rendelkezésre álló épület- és eszközvagyon folyamatos karbantartása állandó feladat,
melyre az Önkormányzat továbbra is nagy figyelmet kíván fordítani. Mindezek mellett elvárható az
esetleges funkció átalakulás vagy funkció bővülés okán kisebb átalakítások végzése is.
Szükséges a technikai eszközök folyamatos karbantartása és szükség szerinti cseréje is. A
technikai eszközpark működési színvonalának fenntartása nem csak a fizikai eszközök állapotának,
szükségszerinti modernizációjának függvénye. A modern technika mai állapota szükségessé teszi az
eszközöket kiszolgáló szoftverek állandó fejlesztését is. Ebben a tekintetben alapvetően két feladatot
határoz meg a stratégia. Az informatikai adatbiztonság folyamatos fenntartását, mely egyszerre
feltételezi a jól definiált informatika szabályzat meglétét és a szükséges védelmi szoftverek
használatát. Másfelől szükséges áttekinteni a szakmai munkát támogató szoftverek használati
konstrukcióit és szolgáltatási feltételeit.
2.2.1.3 Az intézmény keretei között működő közművelődési szolgáltatások fejlesztése
A Derkovits Művelődési Központ közművelődési tevékenységi köre továbbra is a hagyományos
szakmai tevékenységcsoportokra épül. Ez alapvetően öt szakmai csoportot jelent: a városi
nagyrendezvények és ünnepségek szervezését, hagyományos közművelődési jellegű rendezvényeket
a Művelődési Központban és a Tiszaszerkényi Művelődési Házban, a művelődő közösségek
munkájának biztosítását, az ismeretterjesztést, valamint a kiállítások szervezését. Továbbá az
intézmény végzi a Tiszaújváros Települési Értéktár működtetésével kapcsolatos feladatokat. Ezen
tevékenységek képezik a tényleges szakmai tartalmát azoknak a törvény által előírt
tevékenységeknek, melyet az önkormányzat közművelődési rendeletében (Tiszaújváros Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelete) meghatározott.
Ezek:
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,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.
Továbbá azon tevékenységeknek, melyet az Önkormányzat által a helyi rendelet 3. §-ában külön
meghatározott.
A stratégia közvetlen szakmai célja az, hogy a szolgáltatás struktúra továbbra is fennmaradjon és
minőségi művelődési, rekreációs lehetőségeket biztosítson Tiszaújváros lakói számára.
Mindezek mellett a tervezési időszakban kiemelt területként kell kezelni a művészeti jellegű
közösségi, művelődési lehetőségek fejlesztését. A már meglévő amatőr művészeti csoportok
szakmai megújulását, illetve új szakmai területek bevezetését. Így hangsúlyos szerepet kell hogy
kapjon a képzőművészet, mint fejlesztendő művészeti ág.
A Derkovits Művelődési Központ számára továbbra is kiemelt feladat a helyi identitás fejlődéséhez
való hozzájárulás. Ennek legfontosabb eszköze továbbra is az ismeretterjesztés kell, hogy legyen.
A nagyrendezvények és a szórakoztató programok esetében két fontos szempontot kell figyelembe
venni. Egyrészt a lakosság igényeire reagálva el kell mozdulni a közösségi típusú rendezvények
irányába, másrészt pedig figyelemmel kell lenni a minőségi szempontokra is.
Minden szakmai fejlesztés esetében azonban a következő átfogó kritériumokra is figyelemmel kell
lenni:
 Lehetőleg legyen szinergiában az intézmény más szakmai egységeiben folyó fejlesztésekkel;
 Olyan innovatív elemeket tartalmazzon, amely alkalmas a mai kor követelményei szerinti
figyelemfelkeltésre és kulturális élmények nyújtására;
 Tartalmazza az egyes intézményi szakmaterületek legfrissebb fejlesztéseit, kutatásait.
32

2.2.1.4 A intézmény keretei között működő könyvtári szolgáltatások fejlesztése
A Hamvas Bála Városi Könyvtár és fiókkönyvtárai fejlesztéseinek fő iránya kettős. Egyrészt a
folyamatos szakmai megújulás a szolgáltatások terén, másrészt a könyvtári háttérmunka feltételeinek
javítása.
Az elmúlt években jelentősen átalakultak a lakosság olvasási szokásai. Ebből következően a
könyvtárak szerepe erősen megváltozott az emberek mindennapi kulturálódásában. Ehhez a
változásokhoz való alkalmazkodás tekintetében komoly lépéseket tett a Hamvas Béla Városi Könyvtár
szakmai gárdája. Ennek következtében az intézményegység mára nem csupán a könyvek gyűjtő és
kölcsönző helye, hanem közösségi hely. Ezen fejlesztési tendenciát folytatni kell oly módon, hogy a
befogadó oldalról megközelített közösségi szervező tevékenységet ki kell bővíteni az alkotói
megközelítéssel. A könyvtárban lehetőséget kell teremteni irodalmi alkotó közösségek létrejöttéhez.
Ezen túl egyéni vagy csoportos szervezésben olyan alkalmak megvalósulását kell generálni, amely
lehetőséget teremt a helyi alkotások bemutatására. Esetlegesen helyi alkotások létrejöttét is célszerű
ösztönözni.
A könyvtári állományok áttekintését és digitális feldolgozását a könyvtár folyamatosan végzi. A
dokumentumok ilyen irányú nyilvántartása teljeskörű. Ugyanakkor egyre nagyobb az igény az online
könyvtári szolgáltatások igénybevételére. Mára ez a lehetőség a modern könyvtári szolgáltatások
egyre inkább elengedhetetlen részévé vált. A városi könyvtár jelenleg használt integrált szoftvere
nem teszi lehetővé a teljes digitális nyilvántartásra való átállást, valamint nem biztosítja a
felhasználóbarát visszakereshetőséget az interneten. A kulturális stratégia végrehajtásának keretei
között szükséges a nyilvántartó szoftver cseréje. A könyvtári állományok nyilvántartásának áttöltése
az új platform alá. Ezzel megoldottá válhat a Hamvas Béla Városi Könyvtár teljes könyvtári
állományáról korszerű, a felhasználók számára átlátható és többszintű visszakeresést biztosító online
szolgáltatás nyújtása.
2.2.1.5 A intézmény keretei között működő múzeumi szolgáltatások fejlesztése
Tiszaújváros történetének megismerése szempontjából kiemelt jelentősége van a
Helytörténeti Gyűjteménynek, amely muzeális intézményként van nyilvántartva. A közérdekű
muzeális gyűjtemény legfontosabb tárháza a város közelmúltját és Tiszaszederkény városrész
többszáz éves történetét bemutató tárgyi és adattári egységeknek. A kulturális stratégia keretei
között az intézményegység legfontosabb feladata a helytörténeti értéket képviselő tárgyak,
dokumentumok gyűjtése, tárolása, feldolgozása és bemutatása.
Kiemelt feladat a gyűjteménybe beérkező egységek szakszerű leltározása és a tárolásának
megoldása. E tekintetben rendkívül fontos szempont, hogy a gyűjteményben található egységek
elhelyezése, őrzése megfeleljen a műtárgyvédelem szakmai elvárásainak. A város külön figyelmet
kíván fordítani az egykori Tiszai Vegyi Kombinát által a városnak átadott tárgyi és irategyüttes
alapszintű feldolgozására.
A Helytörténeti Gyűjtemény kiemelt feladata továbbá, hogy elvégezze azt a tudományos
háttérmunkát, amely a város és Tiszaszederkény városrész történetének feldolgozásához szükséges.
Végezzen olyan feltáró munkát, mely szükséges a helyi identitást erősítő programok és akciók
megszervezéséhez. Készítsen elő alapanyagokat a Derkovits Művelődési Központ és a Hamvas Béla
Városi Könyvtár ismeretterjesztő programjaihoz. Adataival járuljon hozzá a város történetét
feldolgozó helyi tanterv kidolgozáshoz.
A múzeumok az elmúlt évtizedben egyre hatékonyabban járulnak hozzá a közoktatás
hatékonyabbá tételéhez. Mindeközben sikeresen hozzák közelebb a múzeumok tevékenységét és az
általuk kezelt tárgyi és szellemi hagyatékot a felnövekvő generációkhoz. Ennek legfontosabb eszköze
a múzeumpedagógia. A helytörténeti gyűjtemény az elmúlt években elindította a város történetéhez
kapcsolódó múzeumpedagógiai fejlesztéseit. Ennek eredményei azt támasztják alá, hogy ezt a
33

tevékenységet tovább kell folytatni, ki kell szélesíteni azt. A tervezési időszak fontos feladat, hogy új
múzeumpedagógia programok jöjjenek létre és valósuljanak meg. A létrehozandó programokat
egyaránt kell kínálni az óvodai, általános iskolai és középiskolás korosztályoknak.
2.2.2 A helyi identitást fejlesztő és erősítő programok, innovációk és
fejlesztések a város területén
A szociológiai kutatások a településeken lakók életminőségét elsősorban a fizikai környezet és
a rendelkezésre álló szolgáltatások minőségével, illetve a gazdasági mutatók felhasználásával szokták
meghatározni. Csupán az utóbbi idők kutatási trendjei vesznek számon olyan szoft tényezőket, mint a
települési kötődések, vagy a helyi közösségek minősége.
Tiszaújváros Önkormányzatának alapvető célja, hogy a településen lakók életminősége
javuljon. Ezt a települési kötődések erősítésével és a helyi identitás tényezőinek fejlesztésével is el
kívánja érni. Mindennek létjogosultságát az elmúlt években e tárgyban elért eredmények is igazolják.
2.2.2.1 A város történetének tudományos feltárása és közreadása
A város Önkormányzata, akár külön források biztosításával is támogatni kívánja Tiszaújváros
történetének - beleértve Tiszaszederkény városrészt is - minél részletesebb feltárását. Ennek
háttérforrását elsősorban a Helytörténeti Gyűjtemény és a levéltárakban fellelhető anyagok kell,
hogy adják. Támogatja továbbá, hogy a legújabb kutatási eredményeket azok mennyiségétől és
minőségétől függően rendszeresen, de a tervezési időszak végéig legalább egy alkalommal
bemutassák a tudományos közvéleménynek. E tekintetben igénybe kívánja venni a hasonló
történeti körülmények között kialakult magyarországi városok tapasztalatait.
Cél továbbá, hogy 2026-ig megjelenjen egy átfogó, tudományos igényű, ugyanakkor mégis
olvasmányos Tiszaújváros Történet kiadvány.
2.2.2.2 Új ismeretterjesztő kiadványok és programok létrehozása a korosztályok igényeinek és
kulturális szokásainak megfelelően
A helyi identitás fejlesztésének egyik legfontosabb eszköze lehet az ismeretbővítés oly módon,
hogy azok emocionális kötődéseket is ébresszenek a helyi közösségben. A korábban megkezdett
ismeretterjesztő munkát továbbra is folytatni kívánja a város. Ennek eszközeiként felhasználhatóak
a következő módszerek:
 hagyományos ismeretterjesztő programok, előadások,
 a várostörténeti ismeretek bevonása más, nem közvetlenül a város múltjához kötődő
rendezvényekbe,
 közösségi családi jellegű programok szervezése a település távoli és közeli múltjának jobb
megismertetésére,
 ismeretterjesztő kiadványok, kiadvány sorozatok kiadása, különös tekintettel a gyermekek
számára kidolgozandó munkáltatójellegű játékos várostörténeti és -ismereti kiadványra,
 a város múltjáról szóló ismeretterjesztő cikkek, fotók megjelentetése a városi hagyományos
és internetes médiákban,
 közösségi akciók, vetélkedők szervezése hagyományos módon, vagy online.
A fenti módszerekkel megszervezendő identitásfejlesztő programok végrehajtója elsősorban a
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár intézményegységei. Ugyanakkor egyes akciók,
programok végrehajtásában bevonhatóak a településen dolgozó formális vagy nem formális civil
közösségek. Ennek ösztönzésére a város a már működő civil támogatási rendszert is használhatja.
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2.2.2.3 A helyi értéktár folyamatos bővítése
A hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény megteremtette a jogi környezetét annak, hogy
települési értéktárat hozzanak létre. A Képviselő-testület 125/2014. (VIII.28.) határozatával meg is
tette. A települési értéktár bizottság ez idáig 16 helyi értéket határozott meg.
A helyi értékek kiválasztásának és kijelölésének munkáját folytatni kell. Az értéktár bővítése
a lakosság szélesebb körű bevonásával valósítandó meg.
Mindezek mellett az értéktárba felkerült helyi értékek megismertetésére olyan művelődési
alkalmak szervezendőek, amelyek egyaránt alkalmasak a tények megismerésére, illetve az érzelmi
kötődések kialakítására a városlakók körében.
2.2.2.4 Tiszaújvárosi helytörténeti múzeum és új interaktív kiállítás jövőbeli létrehozása
lehetőségeinek vizsgálata
A felgyülemlett tudományos tények, illetve a helytörténeti gyűjteményben felhalmozott és
részben feldolgozott tárgyak egyre inkább szükségessé teszik majd annak átgondolását, hogyan
lehetne a jelenlegihez képest nagyobb tudományos hátteret és kiállítási lehetőségeket biztosítani a
felgyülemlett értékek feldolgozásához.
A tervezési időszakban behatóan meg kell vizsgálni azt, hogyan és milyen feltételekkel
hozható létre egy szakmai önállósággal bíró, de nem önállóan működő intézmény erre a célra. A
vizsgálódás tárgya az lehet, hogy miként biztosítható egy olyan - a jelenleginél bővebb lehetőségeket
biztosító - intézményi működési háttér a tárgyi és adattári egységek gyűjtéséhez, feldolgozásához,
szakszerű tárolásához. Fontos még vizsgálni azt, hogy a kor igényeinek megfelelő interaktív kiállítás
létrehozása milyen körülmények között valósítható meg. Az esetleges múzeum létrehozása esetében
számba kell venni a bevonható, tárgyi-, humán- és pénzügyi erőforrásokat, valamit a működtetés
szervezeti és jogi hátterét.
2.2.3 Az öntevékeny közösségi művelődés folyamatos támogatása és
koordinációja
Tiszaújváros mindennapi életének szerves részei a helyi formális és nem formális közösségek. A
művelődés, a sport, a szociális ellátás, szabadidő hasznos elöltésére létrejött közösségek jelentősen
hozzájárulnak a lakók életminőségének javításához. A civil tevékenységek támogatását Tiszaújváros
Város Önkormányzata saját eszközeivel folyamatosan végzi. Ez jelenti a civil szervezetek anyagi
támogatását, melynek mértékét az éves költségvetés kereti között határozza meg. Jelenti továbbá a
működési körülmények egyéb, nem pénzbeli támogatását is.
2.2.3.1 A civil támogatási rendszer további hatékony működtetése
Tiszaújváros Város Önkormányzata kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a mindenkori
költségvetési kondíciók függvényében továbbra is fenn kívánja tartani azt az anyagi támogatási
rendszert, amelyet civil szervezetek működéséhez és szakmai programjaik megvalósításához biztosít.
A rendszer továbbra is pályázati mechanizmuson és egyedi döntéseken alapul.
A rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználásáról, a támogatott szervezetek köréről az
Önkormányzat hozza meg a döntéseket. A döntéselőkészítő folyamatok átláthatóságát az
Önkormányzat mindenkor biztosítja. Törekszik arra, hogy az elosztás mindkor érdekkonszenzus
figyelembevételével történjen meg.
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2.2.3.2 A kulturális célú öntevékeny szervezetek programjainak bevonása a város kulturális
intézményének programkínálatába
A Tiszaújvárosban működő civil szervezetek között jelentős arányt képviselnek a kulturális
tevékenységet folytató szervezetek. Létrejöttüket egyaránt motiválta a szervezett, közös értékek
mentén megfogalmazott kultúrafogyasztási igény és a kulturális tartalmak előállítása. Munkájuk
fontos kiegészítő része a város hivatásos kulturális szolgáltató szervezetei által folytatott
kultúraközvetítő munkájának.
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár eddigi gyakorlatában is aktívan használta ezen
szervezetekben meglévő erőforrásokat. Ugyanakkor látható, hogy a kulturális célú civil szervezetek és
az intézmény további együttműködése tartalmaz még kihasználatlan lehetőségeket. A város által
fenntartott kulturális intézmény számára újabb programlehetőségeket és innovációs bázist is
jelenthet a civilekkel való hatékonyabb és rendszeresebb együttműködés. Elérendő, hogy a
korábbiakhoz képest nagyobb arányban jelenjenek meg a városban működő civil szervezetek
kulturális kínálatai a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár programjaiban.
2.2.4 A városlakók t artalmas szabadidő eltöltését szolgáló
rendezvénystruktúra fejlesztése, új elemekkel való bővítése
Bár a művelődés, a kulturális szolgáltatások köre messze túlmutat a rendezvények körén, a
különböző kisebb és nagyobb rendezvények a legláthatóbb részei a város kulturális tevékenységének.
A felmérések bizonyítják, hogy a lakosság számár is ezek az események a legfontosabb
kultúrafogyasztási alkalmak. Elvárásaik jelentős része is erre irányul.
A város Önkormányzata éves szinten jelentős összeget fordít a rendezvények támogatására. Ez
a támogatás vagy közvetlenül történik meg, vagy az intézmény költségvetésében jelenik meg.
A lakossági igények változása, a forrásfelhasználás hatékonyságának fokozása érdekében
szükséges a város által közvetlenül, vagy pedig annak támogatásával megvalósított
rendezvénystruktúra átalakítása. Ez az átalakítás nem csupán bizonyos rendezvények megszüntetését
és újak létrehozását jelentheti, hanem a rendezvények által megcélzott lakossági rétegek
újradefiniálását és az elérendő célok újrafogalmazását is.
2.2.4.1 Átfogó reprezentatív igényfelmérés a rendezvényekkel kapcsolatos lakossági elvárások
mérésére
A városi szintű kulturális rendezvények tartalma és formája esetében a legfontosabb szempont
a lakossági igények kell, hogy legyenek. Jelen kulturális stratégia második szakászára kialakítandó
rendezvénystruktúra kialakítása során ezen túl még figyelembe kell venni a következő tényezőket:
 a város anyagi erőforrásai, értve ez alatt a Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetési
támogatását és a bevonható egyéb erőforrásokat;
 a kulturális szolgáltatások és fejlesztések hazai és nemzetközi tendenciáit, minőségi
követelményeit;
 az Önkormányzat várospolitikai szándékait.
A lakosság igényeinek pontos ismeretét két forrásra alapozva kell meghatározni:
 az eddigi rendezvényekkel kapcsolatos elégedettség felmérése,
 a jövőre vonatkozó igények felmérése.
A rendezvénystruktúra átalakításának megalapozásához el kell végezni az ezzel kapcsolatos
lakossági igényfelmérést.
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2.2.4.2 A városi szórakoztató nagyrendezvények műfaji, tartalmi megújítása
Az elmúlt évtized során a kulturális évadok meghatározó elemei voltak a város által közvetlenül
megvalósított vagy támogatott szórakoztató nagy rendezvények. Ezek a sok esetben akár több ezer
főt is megmozgató események nagy anyagi erőforrást emésztettek fel. Meg kell vizsgálni ezen
rendezvények ilyen formában való megtartásának létjogosultságát.
A várospolitikai és városmarketing szempontjából kiemelkedő eseményeket az
Önkormányzat továbbra is fenn kívánja tartani, vagy támogatni kívánja azokat. Vizsgálandó
azonban e rendezvények belső taralmának átalakítása, új elemekkel való bővítése.
Ezek mellett az utóbbi időkben Tiszaújvárosban is megjelent az az igény, hogy a nagy
tömegeket megmozgató, elsősorban könnyűzenei tartalmakkal operáló események helyett családias,
közösségibb jellegű eseményeket szervezzenek a városlakók számára. Ennek mentén szükséges
végiggondolni a szórakoztató típusú események szervezési körülményeit és belső tartalmát.
2.2.4.3 A minőségi rendezvénystruktúra újrapozícionálása
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár nagy gondot fordít a minőségi kultúra iránti
igény kielégítésére. Ezt az igényt elsősorban a Tavaszi Fesztivál és a Színház Határok Nélkül
rendezvénysorozat elégítette ki. E két rendezvénysorozat mind minőségében, mind pedig
látogatottságában emblematikus eseménye az intézménynek.
Az időben egymástól elkülönülő két rendezvény minőségét meg kell őrizni. Ugyanakkor meg
kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a minőségi kultúrát felvonultató fesztivál jellegű
rendezvények mi módon léphetnek ki a város határain kívülre. Vizsgálandó továbbá, hogy jelenhet
meg hatékonyabban a városmarketing célok megvalósításában is.
2.2.4.4 A kulturális rendezvényekhez használt külső és belső terek funkcióinak újragondolása
A város kulturális és közösségi jellegű eseményei megrendezéséhez sok külső és belső teret
használ. Mind a belső, mind a külső terek kialakításukban igényesek, jól karbantartottak. Építésük,
felújításuk idején azonban nem mindig vették figyelembe a közösségi használat igényeit. Vagy ha
igen, a korábban tervezett funkciókhoz tartozó igények megváltoztak.
A belső terek funkciói az épületek jellegéből következően adottak. Szükséges az egyes
kulturális célra (is) használt külső terek funkcióinak vizsgálata, azok pontos meghatározása, annak
érdekében, hogy egy esetleges felújítás, fejlesztés, bővítés alkalmával ahhoz pontosabban igazodni
lehessen.
2.2.5 Az ifjúsági kulturális tevékenységek és közösségek fejlesztése
A 2015 és 2020 között érvényes stratégia kereti között a városi kulturális szolgáltatások
szervezői törekedtek arra, hogy a fiatal korosztályok számára megfelelő mennyiségű kulturális
programot kínáljanak. A látogatottság azonban nem hozta meg azt az eredményt, hogy ifjúsági
közösségek jelentek volna meg a város közéletében. Szükséges továbbra is erősíteni a kulturális
kínálat ezen vonalát, ugyanakkor e stratégia keretei között kiemelt támogatásban kell részesíteni a
fiatalok öntevékeny kulturálódási és közösségi igényeinek kielégítését. Lehetőség szerint ezek egy
részét öntevékeny alapra kell helyezni.
2.2.5.1 Az ifjúsági önszerveződő közösségek támogatása
A város ösztönzi, támogatja a fiatalok olyan közösségeinek létrejöttét és működését,
amelyek célja kulturális és közösségi tevékenység.
A létrejövő ifjúsági kulturális szervezetek számára igény esetén a civil támogatás keretei között
és egyedi elbírálás alapján is támogatást nyújthat.
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2.2.5.2 A fiatalok számára kialakított kulturális tér biztosítása
A Tiszaújváros Város Önkormányzata aktívan és támogatóan részt vesz egy, a fiatalok
számára kialakítandó közösségi és kulturális tér létrehozásában. A közösségi tér megvalósítása a
fiatalok közösségeinek aktív részvételével történhet meg.
A fiatalok közösségeit bevonja a funkciók és terek kialakításának tervezésébe. Az átalakítás
során lehetőség szerint használja az önkéntes munka lehetőségeit annak érdekében, hogy erősítse a
közösségi érzést és a helyhez való kötődést.
2.2.5.3 Fiatal amatőr előadó- és alkotóművészeti tevékenységének aktív támogatása
Tiszaújváros kulturális élete, programkínálata elsősorban a gyermek, a felnőtt és a nyugdíjas
korosztályra épül. A középiskolás és a fiatal felnőtt korosztályok számára kínált programok jelentős
része abból a megközelítésből születik, hogy a szervező felnőtt korosztály próbálja definiálni a
fiatalok igényeit. Ezen korosztály alkotó kedve, kreativitása szinte alig jelenik meg a város kulturális
közéletében.
Annak érdekében, hogy fiatalok kultúraértelemző és -teremtő tevékenysége hatékonyabban
becsatornázódjon, a város kultúrájában olyan pályázati rendszert kell kialakítani, amely ösztönzi
előadó- és alkotóművészeti, esetleg irodalmi alkotások létrejöttét és bemutatását a városban. A
pályázatok vonatkozhatnak új művek létrehozására éppen úgy, mint a már meglévő művek
bemutatására, az irodalmi, színházi, zenei, képző- és fotóművészeti témakörökben.
2.2.6 Horizontális szempontok
2.2.6.1 Az infrastrukturális feltételek folyamatos biztosítása
A Tiszaújvárosban folytatott kulturális tevékenység infrastrukturális hátterét az Önkormányzat
biztosítja. Az épületek állagmegóvását, a technikai eszközök karbantartását, szükség szerinti cseréjét
az Önkormányzat közvetlenül, vagy intézményei közreműködésével végzi. Ennek folyamatossága
alapvetően befolyásolja a város kulturális életének feltételeit és minőségét.
Az elmúlt évek fejlesztéseinek folyamatos fenntartása állandó feladat. Új közösségi célú
ingatlanfejlesztésre csak az ifjúsági központ kialakításával kerül sor a tervezési időszakban.
Az infrastrukturális feltételek biztosítása tekintetében jelen kulturális stratégia hatókörében az alábbi
tevékenységek végzendőek:
 A kulturális tevékenységeket befogadó épületek folyamatos karbantartása.
 A kulturális tevékenységeket támogató eszközök és berendezések folyamatos, tervszerű, az
amortizáció mértékét meghaladó karbantartása, cseréje.
 Az ifjúsági közösségi tevékenységek végzését segítő új befogadó helyiség kialakítása.
2.2.6.2 Az önkormányzati finanszírozás arányainak megtartása, további forrás-bevonás
lehetőségének felkutatása
A település kulturális ellátásának legjelentősebb finanszírozója az Önkormányzat. Az ebben a
körben működő intézmény, civil szervezetek elsődleges támogató forrása Tiszaújváros Város éves
költségvetése. Ez a rendelkezésre bocsájtott finanszírozás elsősorban a meglévő folyamatok állandó
működtetését teszik lehetővé. A jelenlegi finanszírozási arányon az Önkormányzat a tervezési
időszakban nem kíván változtatni. A forrásallokáció ésszerű átalakításával, az elosztási
mechanizmusok finomításával javítható a pénzügyi források felhasználásának hatékonysága.
Ezeken túl az Önkormányzat a kultúra területén ösztönzi, támogatja a kulturális célú külső
támogatások bevonását a fejlesztésekbe. Intézménye számára biztosítja az ilyen jellegű projektekbe
való bekapcsolódást, pályázati projektek elkészítését. Ösztönzi a mecenatúra és szponzoráció
nagyobb arányú bevonását a kulturális tevékenységek finanszírozásába.
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2.2.6.3 Koordináció a stratégia végrehajtásában résztvevő szervezetek között
Tiszaújváros kulturális és közösségi élete egy sok szereplőből álló hálózati tevékenység
eredménye. A város által fenntartott intézményen túl jelentős kultúrateremtő és -közvetítő munkát
folytatnak a közoktatási intézmények, az egyházak és a formális, illetőleg nem formális civil
szervezetek. A kulturális tevékenységet folytató szervezetek közötti együttműködés, illetve a
tevékenységek koordinációja folyamatos. Az egyeztető mechanizmusok folyamatos fejlesztése - a
tevékenységek és a szervezetek, valamint a körülmények állandó változása okán - azonban szükséges.
2.2.6.4 A stratégia céljainak és végrehajtásának kommunikációja
A városlakók mindennapi kultúra fogyasztását és közösségi életét befolyásoló kulturális
stratégia céljainak és végrehajtásának megismerése olyan információ, amely érdeklődésre tarthat
számot Tiszaújvárosban. Az egyes feladatok végrehajtását nagyban segítheti a lakosság támogató
magatartása, hiszen többé-kevésbé majd mindenki érintett lehet egy-egy szervezet, művelődő
közösség, vagy program által. Fontos tehát, hogy a stratégiáról, illetve általában a kulturális életről
tervezetten és rendszeresen jelenjenek meg információk, beszámolók, elemzések a város által
működtetett médiákban. A rendszeres kommunikációnak egyöntetű és azonosítható
értéküzeneteket kell megfogalmazni, amely hangsúlyozzák a város és intézményei
elkötelezettségét a minőségi kultúra és közösségi élet iránt.
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III. A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI
1. ÖNKORMÁNYZAT
Tiszaújváros Város Kulturális stratégiájának végrehajtása Tiszaújváros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének feladata. A Testület ezt az irányító funkciót a polgármesteren és a kultúráért
felelős Bizottságán keresztül gyakorolja. A végrehajtás feladatairól, ütemezéséről, finanszírozásáról a
Polgármester a Bizottság elnökével közvetlenül egyeztet. A végrehajtásban közreműködő
intézményekkel, civil szervezetekkel a Polgármester a Polgármesteri Hivatal illetékes szakmai
osztályának útján tatja a kapcsolatot.
Az Önkormányzat határozathozatallal gondoskodik a stratégia által előírt egyeztető fórumok
összeállításáról. Dönt a stratégiában meghatározott tevékenységi sorrendjéről és végrehajtási
módjának mikéntjéről.
Az elfogadott stratégia végrehajtását kétévente, előterjesztés alapján a Képviselő-testület
vizsgálja. Szükség szerint annak módosításáról, kiegészítéséről határozatában gondoskodik.

2. POLGÁRMESTERI HIVATAL
A Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztálya tevékenységével
biztosítja a stratégia hatékony végrehajtását. Gondoskodik a stratégiában meghatározott
szervezetek és bizottságok működésének adminisztrációjáról.

3. TISZAÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár, mint a város legnagyobb kulturális
szolgáltatója, végrehajtó szerepet vállal. A stratégia végrehajtásában résztvevő egyéb szervezetekkel
együttműködik. Megbízás alapján gondoskodik a megfelelő egyeztetési mechanizmusok és fórumok
működtetéséről. Működteti a Települési Értéktár testületet.

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő, közszolgáltatásokat végző, gazdasági
társaságok feladatkörük erejéig a stratégia végrehajtói. A jelen dokumentum által meghatározott
keretek között az azt érintő tevékenységeiket az itt meghatározott módon végzik. Tevékenységük
koordinálását az Önkormányzat végzi.

5. CIVIL SZERVEZETEK, EGYHÁZI KÖZÖSSÉGEK
A civil szervezetek és az egyházak által végzett munka fontos elemei a kulturális
stratégiának. Önálló kezdeményezéseikkel, innovációikkal és kultúraszervező munkájukkal
hozzájárulnak ahhoz, hogy e dokumentumban megjelölt célok teljesüljenek. Közvetlenül
együttműködnek a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtárral.

6. AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS NEM ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK
Az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények alapfeladatként végzett
tevékenységük egyes elemeivel járulhatnak hozzá a Kulturális Stratégia végrehajtásához. Az
együttműködés kereteit, szükség szerint Tiszaújváros Város Önkormányzata és tisztségviselői
alakítják ki.
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