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MELLÉKLET 
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 
Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 184. 
 

2016. ÉVI MUNKATERV 
 

A feladatokat az 1997. CXL törvény, az előző évek tapasztalatai, a 2015-ös évben felmerült 
szükségletek és a költségvetési tervkoncepcióban meghatározott létszám- és 
költséglehetőségek figyelembe vételével tervezzük meg. 
73. § (1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek 
támogatása közcél. 
(2) A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok 
feladata. 
76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása. 
78. § (2) Megyei jogú városban, városban, fővárosi kerületben az önkormányzat az (1) 
bekezdésben foglalt feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít.  
 
Munkafeltételek 2016-ban 
 
Személyi feltételek 
2016. 01. 01-től egy fő művelődésszervező munkatárssal nő az intézmény létszáma, a 
létszámemeléshez és a bér kötelezettségvállalásához kérem az Önkormányzat és a 
Képviselőtestület támogatását. 
A közhasznú foglalkoztatás a jelen időszakban a közművelődési közmunkaprogram és az 
Önkormányzat által biztosított közmunkásokkal zajlik. Munkájukra szükség van a takarítási-
pakolási és karbantartási, valamint a közművelődési feladatok ellátásában is egyaránt. 
A rövid ideig való alkalmazás még nagyobb odafigyelést, irányítást követel meg az 
alkalmazottaktól. 
A szakmai ellenőrzések, feladatok lebonyolítása plusz emberek bevonását igényelnék, amire 
bővebb anyagi fedezet nincs. 
2016-ban közművelődési közmunkaprogramra 3 főre pályázunk, ami várhatóan március 1-
ével indul. (A 2015-ös programnak február 28-án van vége.) 

 
Tárgyi feltételek 
 
A Művelődési Ház hangosítási technikája megfelelő színvonalú belső hangosításra, kisebb 
színpadi előadásokra alkalmas. Folyamatos fejlesztéssel és karbantartással figyelni kell a 
minőségének megtartására. Viszont a folyamatos karbantartásához műszaki ember szükséges, 
ennek hiányát az önkormányzattal közösen biztosítanunk kell, mert szakember és pénz 
hiányában ez megoldatlan feladatnak tűnik. Számítógépeinket folyamatosan cseréltük, 2 db 
gép cseréje maradt a 2016-os évre szoftverrel, és egy laptop beszerzése. A vírusirtók licensze 
lejár július hónapban, viszont ennek beszerzése nem számottevő a költségvetésünkben. 
 
Épületek 

 
Fegyverneki Művelődési Ház: Akadálymentesítése az egyik legnagyobb feladat, amit végre 
kellene hajtani 2016-ban. A "2/2015.(1.29.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzata 
2015. évi költségvetési tervkoncepciójának elfogadásáról" szerepel a 4. oldal 3./II. pontjában 
a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár épületeinek akadálymentesítése. Tekintettel, hogy 



2016-ot írjuk a beruházás megvalósítása égető lenne, mivel több olyan rendezvényünk van, 
amikor szükség lenne az akadálymentesítésre.  
A Művelődési Ház és Könyvtárban az akadálymentes közlekedést kívül, belül meg kell 
oldani, mert a törvényi szabályozásoknak nem teszünk eleget:  

-„1997. CXL. 54. § (1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei: a) mindenki által 
használható és megközelíthető”.  
-1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról:  
4.§/ 
g)8 akadálymentesség: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 2. §-ának 1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő épített 
környezet; 
h)9 egyenlő esélyű hozzáférés: 
ha) a szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele - az igénybe 
vevő állapotának megfelelő önállósággal - mindenki, különösen a mozgási, látási, 
hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára 
akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető, 
hb) az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, 
hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára 
megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben 
biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki 
számára rendeltetésszerűen használhatók, 
és a  
-1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 2. § E 
törvény alkalmazásában: 
1.7 Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, 
önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az 
egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális 
eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük. 
 

Tekintettel arra, hogy több programunk és szolgáltatásunk szól az idősebb korosztálynak 
(idősek napja, tüdőszűrés, anyák napja, könyvtári szolgáltatások…) mielőbb meg kellene 
valósítani a beruházás megvalósítását. Nem szeretnénk hátrányos helyzetbe hozni senkit és 
nem is szeretnénk ilyen problémába bonyolódni. A belső részeken felújítást végeztünk, amivel 
komfortosabb lett az épület, bővült raktárhelyiséggel is, de a Szent Erzsébet út felőli oldalon a 
nyílászárókat cserélni kell, a külső vakolat és lábazat kijavítása és festése időszerű lenne. 
Korszerű és költségcsökkentő lenne a büfé és az előtte való tér álmennyezettel való 
elválasztása a mennyezettől. Kihasználatlan a tér és ez által feleslegesen sok energia megy el 
a fűtésre. Az előtér folyosójának mennyezete 4,7 méter magas a padlótól, célszerű lenne egy 
galéria építése, amit lehetne használni oktatás, raktár, szállás, művészeti csoportok próbáira, 
termékbemutatókra. Ezáltal bővülne az épület funkciója és kihasználhatósága, de csökkenne a 
fűtés költsége, miközben bevételi lehetőségünk bővülne. A Művelődési Ház különálló 
épületének felújítása, elektromos szinten is fontos lenne, a rock zenekarok próbatermének 
felújítása sürgető, mielőbb megoldást kell találni rá. Elektromos részének javítását elvégeztük, 
de felújítására nincs keret. Az udvar kerékpártárolójánál fontos lenne a térkövezés, mert 
ősztől-tavaszig használhatatlan és balesetveszélyes. Bízok benne, hogy a „150/2015.(XII.17.) 
sz. önkormányzati határozat: A TOP-3.2.1-15 pályázati felhívás (energetikai korszerűsítés) 
előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról” pályázat pozitív elbírálásban részesül. 
  
Könyvtár:  



 
Az Önkormányzat 2012-ben a könyvtári szakfelügyelet felülvizsgálatának alkalmával vállalta, 
hogy a könyvtár bejáratát akadály mentesíti, ami 2015-ben sem történt meg, így ez erre az 
évre vár. Amennyiben az Önkormányzatnak lehetősége nyílik a Fegyverneki Művelődési Ház 
és Könyvtár épületeinek felújítására, azt feltétlenül szeretnénk, ha megvalósítaná. A 
könyvtárban a WC és mosdó helyiségét fel kell újítani, mert 1 közös helyiség van és a 
mozgáskorlátozottak számára nem elérhető. Az akadálymentes közlekedést kívül, belül meg 
kell oldani, mert a törvényi szabályozásnak nem teszünk eleget: „1997. CXL. 54. § (1) A 
nyilvános könyvtár alapkövetelményei: a) mindenki által használható és megközelíthető”. A 
parkolás nem megoldott, központi helyen van (óvoda, könyvtár rendőrség) városhoz méltatlan 
környezet, a településfejlesztési tervben a kiemelt közösségi helyek környezetét előtérbe kell 
helyezni és a lakosság igényeihez kell alakítani. Utóbbi problémára a „146/2015.(XII.17.) sz. 
önkormányzati határozat: A TOP-3.1.1-15 pályázati felhívás (fenntartható 
közlekedésfejlesztés) előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról” szóló pályázat 
pozitív döntése esetén megoldás lehet.   
A helyismereti gyűjtemény jelenlegi gazdagsága és további gazdagítása céljából is át lehetne 
helyezni egy külön épületbe, mely kizárólag tájházi, helyismereti gyűjteményként 
működhetne, s így egy újabb részleget rendezhetnénk be, ahová a galériás kialakítással akár 
egy igazi kis mesevárat is meg lehetne építeni belső, biztonságos játszótérrel, 
társasjátékokkal, kézműveskedés lehetőséggel. Ezt a teret a külön bejárat miatt a könyvtári 
nyitva tartástól függetlenül akár rendszeres gyermekfoglalkozások megtartására is lehetne 
használni, ugyanakkor a most nagy előszeretettel rendezett gyermek születésnapi események 
megtartására is bérbe lehetne adni. 

 
Szapárfalui klubkönyvtár  
 
Állapota nagyon rossz, belső renoválásokat végeztünk, de a 4-es út felőli szakasz 
folyamatosan romlik és félő, hogy balesetveszélyes lesz. A vízelvezetést meg kell oldani, mert 
a fal keresztbe van repedve. A tető állapota és a pince (balesetveszélyes) rossz, több helyen 
beázik, mindenképpen találni kell valamilyen megoldást (pályázat, Önkormányzati 
befektetés), mielőtt az épület használhatatlanná nem válik, fontos lenne a külső vakolat 
javítása és festése. A parkolás itt sem megoldott, közösségi funkciókat lát el az épület és a 
szennyvízátemelő szivattyú odahelyezésével le is szűkült a parkolási lehetőség. A 
kamerarendszer beépítése az épület védelmében fontos lenne. Ezzel a védelemmel az értékek 
védelem alatt lennének, és olyan tárgyak kerülhetnének le, amivel az épület funkcióját 
bővíthetnénk. Ezekre a beruházásokra megoldás lenne a: „150/2015.(XII.17.) sz. 
önkormányzati határozat: A TOP-3.2.1-15 pályázati felhívás (energetikai korszerűsítés) 
előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról” Bízom benne, hogy a pályázat pozitív 
elbírálásban részesül. 

 
Összességében a legsürgetőbb feladat az összes épület akadálymentesítése, mert a 21. század 
követelményeinek és törvényeinek nem felelnek meg. Különösen fontos, mivel a Művelődési 
Ház és a Könyvtár minősített városi intézmények szeretnénk lenni, ez a későbbiekben nagyon 
fontos az állami támogatások tekintetében. 

 
Gazdálkodás 
 
A költségvetési tervkoncepció alapján tervezhető finanszírozás és a tevékenység kiadásai 
közötti szakadék áthidalásához folyamatosan ellenőrzött, takarékos gazdálkodásra lesz 
szükség. 



Szükséges a források keresése, a pályázatok írása mely hozhat olyan bevételeket vagy 
takaríthat meg olyan kiadásokat, amelyekkel a költségvetés egyensúlyban tartható. 
 A TIOP és TÁMOP pályázatok fenntartási időszaka még nem múlt el, ezért az abban lévő   
feladatok költségeit is ebből a költségvetésből kell finanszírozni.  
Az NKA által kiírt pályázaton, rendszeresen tartott Táncházakra támogatást nyertünk 6 
alkalomra. Június 7-ig tart a programsorozat. 
TÁMPOP-3.2.12-12/1-2012-0045 „Népművelőtől a Kulturális Szolgálatfejlesztőig” pályázat 
2015-ben is lezáródott. Az intézményből 3 fő vett részt a képzéseken, a költségvetést 
átmenetileg érintheti, a pályázat 100%-os finanszírozású volt.  

 
 Jogi dokumentumok 

 
Ennek az évnek a feladata a munkaköri leírások, szabályzatok megújítása, a házirend 
felülvizsgálata. 2016. 01. 22-én a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. 
a Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodásának ellenőrzését tartja. A 
sportszervezetekkel és az általuk használt létesítményekkel meg kell keresni a jogi 
lehetőségét annak, hogy a meglévő és sikeres pályázat esetén jó lehetőséget biztosító 
programfinanszírozásra szert tehessünk. Ebben kérjük az Önkormányzat segítségét. 
 

Partnerkapcsolatok 
 
A meglévő kapcsolatokat folyamatosan ápoljuk, tevékenységünkhöz újabb partnereket 
keresünk. Figyelembe vesszük településünk közművelődési és turisztikai stratégiáját is és 
méretét is. 
Testvérvárosi lehetőségeket keresünk (az első lépcső az ukrajnai Visk városa), hogy 
pályázatokban eredményesebbek lehessünk (Visegrádi, külföldi szervezetekkel való 
együttműködéses pályázatok).  
 
A szakmai munka tervezése 
 

Közgyűjteményi tevékenység 
 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
- Az állománygyarapításra a költségvetésükben biztosított forrás, az érdekeltségnövelő 
pályázaton elnyert összeg és az esetlegesen megpályázható egyéb forrás lesz felhasználható. 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
- Új dokumentum vonalkóddal való ellátására, ill. a helytörténeti dokumentumok folyamatos 
gépbe vitele a mindennapi feladatok részévé vált.  
Könyvtári szolgáltatások 

-A TÁMOP 3.2.4 pályázat segítségével létrehozott internetes honlap folyamatos 
gondozása, legalább 2 hetente frissítése pályázati fenntartási feladat. A honlapon 

 otthonról is kereshetnek a TextLib katalógusunkban, 
 megnézhetik, hogy az adott dokumentum, kölcsönzésben van-e, 
 hosszabbítást kérhetnek a kölcsönzéseikre, 
 előjegyeztethetik a kölcsönzésben levő dokumentumot, 

Helytörténeti gyűjtemény 
 
Ebben az évben a fényképes katalógust követően, tervezzük a gyűjtemény bővítését és a 
tablók cseréjét, fontos lenne néprajzos alkalmazása a helytörténet állományának 
rendbetételéhez.  



Pályázati lehetőséget kell figyelni az alábbi témákban: 

Akár csak határozott időre is, szakember foglalkoztatása a gyűjtemény átrendezéséhez, 
szakmai feltáráshoz. Ehhez a hozzáértő bemutató személy folyamatosságának biztosítása. 
 
Közművelődési tevékenység 
 

A közművelődésnek figyelembe kell vennie a helyi igényeket, mivel a tervek csak az előre 
látható feladatokat tartalmazzák, melyek év közben változhatnak. Kötelező feladat 
Fegyvernek Város Önkormányzatának munkatervében meghatározott események 
megszervezése, megrendezése.  
Információs tevékenység 
- Intézményi honlapot folyamatosan működtetjük és frissítjük, törekszünk a naprakész állapot 
fenntartására. A honlap szerkezetének megújítása, kezelhetőbbé tétele átgondolandó. 
Facebook oldalunk folyamatos látogatószámmal bővül, kezelése és frissítése fontos feladat, 
Fegyvernek város lakosságának tájékoztatására kiváló, az intézményeket rá kell venni, hogy a 
híreket megosszák egymás oldalairól.  
Ismeretterjesztési tevékenység 
-A TÁMOP 3.2.3 pályázat fenntartása keretében „A demokratikus intézményrendszer 
megismertetése”, az állampolgári jogok részéről 2011. november 17-től számítva 5 évig, 
évente legalább 1 előadássorozatot kell tartani a munkaerő-piaci szempontból hátrányos 
helyzetben levőknek. 
Kiállítások rendezése 
- A gobelin és kézimunka, helyi értéktár kiállítás mellett a helyi és vendég művészeknek 
bemutatkozási lehetőséget kell adni. Pályázat vagy egyéb finanszírozási lehetőség esetén a 
település lakóinak a kiállítással alkalmat kell adni arra, hogy megismerhessék a művészeti 
tevékenységeik értékeit. 
Művelődő közösségek 
Továbbra is törekszünk az előadó-művészeti közösségeknek a fellépési lehetőségeik 
biztosítására (útiköltség, jelmez) és a közös próbákra.  
Új közösségek kialakulása esetén, tevékenységükhöz az intézmény helyiségei és eszközei 
továbbra is biztosítottak. 
Rendezvényszervezés 
-  Az önkormányzat által támogatott ünnepek 
-  Magyar Kultúra Napja az ünnepség megrendezésének időpontja: 2016. január 16. 
-  Március 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés időpontja: 2016. március 15. 
-  Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés időpontja: 2016. június 4. 
-  Augusztus 20. Állami Ünnep megemlékezés időpontja: 2016. augusztus 20.  
-  Október 6. Nemzeti Gyásznap időpontja: 2016. október 6. 
-  Október 23. Nemzeti Ünnep ünnepség megrendezésének időpontja: 2016. október 23. 
 
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT VÁROSI RENDEZVÉNYEK 

 III. Fegyverneki Verbunkverseny  
Megrendezésének időpontja: 2016. március 12. 

 IV. Fegyverneki Népzenei- és Népdal találkozó 
Megrendezésének időpontja: 2016. április 09.  

 Weöres Sándor Gyerekszínjátszó megyei Találkozó  
Megrendezésének időpontja: 2016. április 29. 

 VII. Vándorló Bográcsok Találkozója Törökszentmiklós 
Megrendezésének időpontja: 2015. július 02. 



 Fegyvernek Város Napja 
 Megrendezésének időpontja: 2015. augusztus 06. 
 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Felnőttkórusok találkozója 

Megrendezésének időpontja: 2016. október 01. 
 
Az intézmény működésének főbb eseményei /A dátumok csak tájékoztató jellegűek / 

Január 17. Magyar Kultúra Napja, Baldácsy Est, Táncház 
Január 21. Véradás 
Január 22. Régi játékok kiállítása a könyvtárban 
Január 23. Dogs koncert 
Január 29. Irodalmi Kör  
Január 30. Karitasz farsang 
Február 04. Baba-Mama torna 
Február 06. Orczy Bál   
Február 05-07. Kultúrházak éjjel-nappal 
Február 13. Táncház 
Február 13. Ovi farsang Szapárfalu  
Február 19. Orczy alsós farsangja 
Február 20. Annaházi óvoda farsang 
Február 27. Retró buli 
Március 03. Közmeghallgatás Szapárfalu 
Március 11. Író olvasó találkozó 
Március 12. Nemzeti Táncház 
Március 15. Koszorúzás 
Március 17. Közmeghallgatás Művelődési Ház 
Március 19. Dogs koncert  
Március 21-25. INTERNET FIESTA, Számítógépes tanfolyam 
Április 05. Gyerekszínház  
Április 09. IV. Népzenei találkozó, Táncház 
Április 11. Költészet Napja  
Április 15. Tavasz 2016 Orczy Gála 
Április 21. Véradás 
Április 22. Móra Gála 
Április 29.  Weöres Sándor Gyerekszínjátszó megyei Találkozó 
Május 03. Gyermek és felnőtt helyismereti vetélkedő 
Május 5. Anyák Napja 
Május 16. Pünkösdi hangverseny 
Május 28. Táncház 
Június 03. Író olvasó találkozó 
Június 04. Nemzeti Összetartozás Napja 
Június 06. Rajz pályázat 
Június 18. Dogs koncert 
Június 20-24 Tábor 
Június 24. Táncház  
Július 02.  VII. Vándorló Bográcsok Találkozója Törökszentmiklós 
Július 18-22- Napközis tábor 
Július 21. Véradás 



Augusztus. 06. Fegyvernek Város Napja, Elszármazottak találkozója 
Augusztus 20. Állami Ünnep Kenyérszentelés 
Szeptember 10. Táncház 
Szeptember 17. Karitász Bál 

Szeptember 30. Mesemondó és szavaló verseny a magyar népmese 
alkalmából a Könyvtárban 

Október 01. Jász-Nagykun-Szolnok megyei Felnőttkórusok 
találkozója 

Október 04. Idősek Napja - Idősek Klubja tagjainak 
Október 03-09. Országos Könyvtári Napok 
Október 06. Nemzeti Gyásznap 
Október 07. Író olvasó találkozó 
Október 08. Lelovich György emlékmise 
Október 08. Táncház 
Október 12. Kézimunka-kiállítás 
Október 15. Dogs Koncert 
Október 20. Véradás 
Október 23. Ünnepség az emlékműnél 
November 03. Pályaválasztási szülői értekezlet 
November 12. Táncház  
November 27. 1. Adventi gyertyagyújtás 
December 03. Táncház  
December 04. 2.Adventi gyertyagyújtás 
December 11. Adventi hangverseny a Katolikus templomban  
December 13. Mindenki Karácsonya 
December 17. X. Fegyverneki Rock fesztivál 
December.18. 4.Adventi gyertyagyújtás 
December 21. Kerecseny ünnep 
 
 
Fegyvernek 2016-01-15 
 
 
 
        Molnár Barna sk.  
              Igazgató 
 

 

 
 


