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A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár  
2018. évi Munkaterve 

Bevezetés 
 
Szakmai programomat meghatározza az „1997. CXL törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről”, a „Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 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/I. § (1) Megyei jogú városban, városban, fővárosi kerületben a települési önkormányzat a 77. § (1) 
bekezdésében foglalt feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít.  

Munkafeltételek 
Személyi feltételek 
A szakmai, gazdasági, kisegítő személyi feltételek megfelelőek. Munkatársaim és jómagam rendelkezek a 
törvényben előírt szakirányú végzetségekkel, a kötelező szakmai továbbképzésekben részt vettünk. 
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. Az V. Kulturális Közfoglalkoztatási Program jelenleg is zajlik, 
a jövőben tervezem a programban való további részvételt, ami előreláthatólag március hónapban indul az NMI 
Nonprofit Kft. szervezésében. 
 
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, 2017-ben szoftver, laptop, kamera, kamerarendszer egyéb informatikai eszközök 
kerültek beszerzésre. A színpadvilágítás korszerűsítése megtörtént. 2018-ban előreláthatólag a Digitális jólét 
program pályázatának pozitív elbírálása esetén számítástechnikai eszközökkel fog gyarapodni a Könyvtár.  

Épületek 
 

Fegyverneki Művelődési Ház: 
A nyílászárókat 2017-ben cseréltük a fő épületen, viszont a külső vakolat és lábazat kijavítása és festése időszerű 
lenne. 2018-ban a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás terhére a gazdasági kiszolgáló épület 
nyílászáróinak cseréjét el tudjuk végezni, a Fegyvernek Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési 
Intézménnyel az előzetes felméréseket elvégeztük. 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 folyosója és aulájára pályázatot nyújtottunk be az„EFOP-4.1.7-16 „Kulturális 
intézményektanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” felhívásra, ezzel lehetőséget teremtenénk az 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 
gazdasági épületének felújítása, elektromos szinten is fontos lenne, a rock zenekarok próbatermének felújítása 
sürgető, mielőbb megoldást kell találni rá. Elektromos részének javítását elvégeztük, felújítását beterveztem, de 
még nem került sor az elvégzésre. Az udvar és a bejáró térkövezése megtörtént, de egy új nagykapu készítése 
elengedhetetlen, ami stílusban és formájában illeszkedik az épülethez. Célszerű lenne a színpad kiszélesítése, a 
régimódi beszűkített tér megszüntetése, ami által sokoldalúbb és néző-barátiabb lennea fellépő tér. Az udvaron 
lévő betonszínpadot, alkalmassá kell tenni, hogy a mobilszínpad borítását használhassuk rajta, ezáltal kinti 
programokat is szervezhetnénk az udvaron.  
 
Könyvtár: 



Az épület akadálymentesítése az egyik legnagyobb feladat, amit végre kellene hajtani 2018-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. 2018. január van, a beruházás megvalósítása égető lenne, több olyan rendezvényt tartunk, 
amikor szükség lenne az akadálymentesítésre.  
A Könyvtárban az akadálymentes közlekedést belül is 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: 
1.7Akadálymentes: 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. 

 
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 kellene 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. 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, ezáltal megoldva 
lenne a Könyvtár épületének korszerűsítése. A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére beadtuk a pályázatot, a 
„Digitális Jólét Pontok fejlesztése” GINOP-3.-3.-1. melynek döntési ideje várhatóan 2018. március hóban 
történik. 
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. Ezt a teret a külön bejárat miatt a könyvtári nyitva tartástól függetlenül akár rendszeres 
gyermekfoglalkozások megtartására is lehetne használni, ugyanakkor a most nagy elő szeretettel rendezett 
gyermek születésnapi események megtartására is bérbe lehetne adni. 

 
Szapárfalui klubkönyvtár 
 
Külső állapotának javítását elvégeztük és az akadálymentesítés is megtörtént. A tető állapota és a pince 
(balesetveszélyes) rossz, több helyen beázik, mindenképpen találni kell valamilyen megoldást (pályázat, 
Önkormányzati befektetés) a jövőben, mielőtt az épület használhatatlanná nem válik. A parkolás itt sem 
megoldott, közösségi funkciókat lát el az épület és a szennyvízátemelő szivattyú odahelyezésével le is szűkült a 
parkolási lehetőség. A kamerarendszer megvásárlása megtörtént, felhelyezése aidei évben megvalósul. Ezzel a 
rendszerrel az értékek védelem alatt lennének, és olyan tárgyak kerülhetnének ide, amivel az épület funkcióját 
bővíthetnénk. 

 
Összességében a legsürgetőbb feladat a fennmaradó épületek akadálymentesítése, mert a 21. század 
követelményeinek és törvényeinek nem felelnek meg. Különösen fontos, mivel a Művelődési Ház és a Könyvtár 
minősített közművelődési intézmény szeretne lenni, ez a későbbiekben nagyon fontos lenne szakmai és 
gazdasági téren is. 

 



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.  
A kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért / EFOP-3.3.2-16 pályázat eredménye 2018 tavaszán 
várható, nyertes pályázat esetén a program 2017 augusztusával indult volna. Továbbra is részt veszünk az NKA 
pályázati kiírásaiban, jelenleg futó pályázat a XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó, 
melynek megvalósítása 2018márciusában lesz esedékes. Fontosnak tartom a táncházak folytatását, a Csoóri 
Sándor programból támogatást is nyertünk rá,A GULÁG Emlékbizottság által kiírt „Elhallgatott történelem” 
(GUL-15-A) pályázat lezárása megtörtént. A V. Fegyverneki Verbunkversenyre az NKA-tól és az Örökség 
Népművészeti Egyesülettől. Továbbra is figyeljük és részt veszünk a pályázati kiírásokban és megvalósításában. 
Részt veszünk a térségi programokban, a Szolnoki Agóra munkacsoportjaiban, képviseljük Fegyvernek Városát 
csoportjainkkal, ápoljuk és építjük a határon túli kapcsolatokat.  
 

 
 Jogi dokumentumok 

2018-ban az 1997. CXL. törvény módosításai és az Önkormányzat struktúra változása miatt, az összes 
dokumentumunkat felül kell vizsgálni (alapító okirat, szmsz, közművelődési megállapodás…) Éves 
adatszolgáltatás nyújtása. 

 
Partnerkapcsolatok 
 
A meglévő kapcsolatokat folyamatosan ápoljuk, tevékenységünkhöz újabb partnereket keresünk. Figyelembe 
vesszük településünk közművelődési és turisztikai stratégiáját is és méretét is. Jó kapcsolatot ápolok a szakmai 
szervezetekkel, járási, megyei képviseletekkel.  
Testvérvárosi lehetőségeket keresek, hogy pályázatokban eredményesebbek lehessünk (Visegrádi és külföldi 
szervezetekkel való együttműködéses pályázatok).  
 

A szakmai munka tervezése 

Közgyűjteményi tevékenység 
A 2016-os évből való adatok: a regisztrált használó 333, újonnan regisztrált pedig 62 fő volt, a könyvtár 
szolgáltatásait 1826 fő használta. Az összes kölcsönzött dokumentumok száma 3355, ebből 570 kötet a 14 éven 
aluliak által kikölcsönzött dokumentum volt. 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
- Az állománygyarapításra a költségvetésükben biztosított forrás, az érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeg 
és az esetlegesen megpályázható egyéb forrás lesz felhasználható. 
- 2017-ben megtörtént az öt évenként kötelezően előírt állományellenőrzést a 3/1975/VIII. 17./KM-PM sz. 
rendelet alapján. Az előző évekhez hasonlóan, 2017-ben is kaptunk ajándékba könyveket a Márai-program 
keretében és ez folytatódni fog 2018-ban is. Ebben az évben is lehetőségünk van bővíteni könyv, ill. folyóirat 
kínálatunkat.  
 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
- Új dokumentum vonalkóddal való ellátására, ill. a helytörténeti dokumentumok folyamatos gépbe vitele a 
mindennapi feladatok részévé vált. A meglévő technikai berendezésekkel a szolgáltatásokat folyamatosan 
biztosítani, pályázati lehetőséggel új eszközök beszerzésével bővíteni. (Laminálás, spirálozás) 
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, 

2017-ben a tárhely szolgáltatást meghosszabbítottuk és új weblapot készítetünk, mert a régi elavult és 
használhatatlan, ennek a forrását a költségvetésben beterveztük, mert nem tudjuk vállalni a fenntartási 
kötelezettséget.  
 
Folytatódik a Baba- Mama torna a szépen felújított gyermekrészlegünkbe, ami heti rendszerességgel folyamatos 
programot biztosít mind babáknak, mind anyukáknak. Folyamatosan csatlakoztunk az országosan meghirdetett 
Internet Fiestához, Országos Könyvtári napokhoz, melynek a keretén belül több programot is tervezünk. Az 
Irodalmi Kör rendszeres találkozóját a Könyvtár épületében tartja. A Digitális Jólét programban terveztünk, 
fiatalabb és idősebb korosztálynak rendezvényeket egyaránt.  
 
Helytörténeti gyűjtemény 
Tervezem a gyűjtemény bővítését és a tablók elkészítését a fényképes leltár alapján, 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 folyamatos feladat. 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 
-Továbbra is támogatjuk az munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben levőknek, álláskeresőknek az 
állásbörzék és toborzások szervezését. Pályázati forrásokból és civil kezdeményezésként helyismereti előadások 
szervezését, település arculati kézikönyv elkészítését. Helyismereti füzet kiadásának folytatását, melynek első 
sorozata a „Zöld Marci” és a „Fegyverneki Svábok Elhurcolása” történetét mutatta be.  

Kiállítások rendezése 
- A 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 és rendezvények megszervezése továbbra is a Művelődési Ház 
feladata. Segítjük a helyi civil szervezetek, egyházak, csoportok rendezvényeit. Szakmai, technikai segítséggel 
látjuk el a szomszéd településeket és nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük.  
 
Az önkormányzat által támogatott ünnepek: 

-  Magyar Kultúra Napja az ünnepség megrendezésének időpontja: 2018. január 20. 



-  Március 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés időpontja: 2018. március 15. 

-  Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés időpontja: 2018. június 4. 

-  Augusztus 20. Állami Ünnep megemlékezés időpontja: 2018. augusztus 20.  

-  Október 6. Nemzeti Gyásznap időpontja: 2018. október 6. 

-  Október 23. Nemzeti Ünnep ünnepség megrendezésének időpontja: 2018. október 23. 

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT VÁROSI RENDEZVÉNYEK 
 V. Fegyverneki Verbunkverseny Megrendezésének időpontja: 2018. március 17. 

 Weöres Sándor Gyerekszínjátszó megyei Találkozó Megrendezésének időpontja: 2018. március 23. 

 VI. Fegyverneki Népzenei- és Népdal találkozóMegrendezésének időpontja: 2018. április 28.  

 IX. Vándorló Bográcsok találkozója, TiszatenyőMegrendezésének időpontja: 2018. május 12. 

 Fegyvernek Város NapjaMegrendezésének időpontja: 2018. augusztus 04. 

 Szent István Ünnepe Megrendezésének időpontja: 2018. augusztus 20. 

Az intézmény működésének főbb eseményei /A dátumok csak tájékoztató jellegűek / 

Január 04. Véradás 
Január 17. „Digitext” + „Websearch” 
Január 20. Magyar Kultúra Napja, Baldácsy Est, Táncház  
Január 24. „Nagyi-net” 
Január 26. Baba-mama klub 
Január 27. Orczy Bál  
Január 29. Irodalmi Kör 
Február 2. Gyertyaszentelő ünnep a Kálvária dombon 
Február 09. Ringató 
Február 10. Ovi farsang Szapárfalu  
Február 10. Táncház 
Február 10-11-ig Kultúrházak éjjel-nappal 
Február 14. „E”- könyvtár +”Könyvtárablak” 
Február 16. Orczy alsós, felsős farsangja 
Február 17. Annaházi óvoda farsang 
Február 23 Baba-mama klub 
Február 26. Irodalmi kör 
Február 28. „Nagyi-net” 
Március . Közmeghallgatás Szapárfalu 
Március . Közmeghallgatás Művelődési Ház 
Március - Május „Mátyás király álruhában” rajzpályázat 
Március 03. Leszállás Párizsban  
Március 16.. Dogs koncert 
Március 17.. Nemzeti Táncház 
Március 15. Koszorúzás 
Március 19-25. INTERNET FIESTA, Számítógépes tanfolyam 
Március 21 „Nagyi-net” 
Március 23. Weöres Sándor Gyerekszínjátszó megyei Találkozó 
Március 26 Agrárkamarai fórum 
Március 26 Irodalmi Kör 



Március 27 Húsvéti kézműves foglalkozás 
Március 29 Baba-mama klub 
Április 06. Ringató 
Április 10.. Gyerekszínház  
Április 11. Költészet Napja, Író-olvasó találkozó, Irodalmi kör 
Április 18. Digitext” + „Websearch” 
Árpilis 25 „Nagyi-net” 
Április 26. Véradás 
Április 27. Baba-mama klub 
Április 27.. Tánc világnapja 
Április 28.. VI. Népzenei-és Népdal találkozó, Táncház 
Április 30. Irodalmi kör 
Május 02. „E”- könyvtár +”Könyvtárablak” 

Május 10. Anyák Napja 

Május 10. Madarak és fák napja 

Május 12. IX. Vándorló Bográcsok találkozója, Tiszatenyő 

Május 14-25-ig Óvoda kiállítás 

Május 21 Pünkösdi hangverseny 
Május 23. „Nagyi-net” 

Május 25. Baba-mama klub 

Május 26. Gyereknap 

Május 28.  Irodalmi kör 

Június 01 Pedagógus nap 

Június 04. Nemzeti Összetartozás Napja 
Június 13 „Nagyi-net” 
Június 16.. Dogs koncert 
Június 24.  Tűzön járás 
Június 30. Táncház  
Július 02-13-ig Napközis tábor 
Július 11. Digitext” + „Websearch” 
Július 25. „Nagyi-net” 
Július 26. Véradás 
Augusztus. 04. Fegyvernek Város Napja 
Augusztus 04. „Nagyi-net” 
Augusztus 20.. Szent István ünnepe Fegyverneken 
Augusztus 20. Állami Ünnep Kenyérszentelés 
Szeptember 05. „E”- könyvtár +”Könyvtárablak” 
Szeptember 12. „Nagyi-net” 
Szeptember 21. Baba-mama klub 
Október 01-7 -ig Országos Könyvtári Napok 
Október 03. Digitext” + „Websearch” 
Október 04. Ringató 
Október 04. Idősek Napja – Idősek Klubja tagjainak 
Október 06. Nemzeti Gyásznap 
Október 13. Táncház 
Október 10-27-ig. Kézimunka-kiállítás 
Október 17. „Nagyi-net” 
Október 20. Dogs Koncert 
Október 23. „56- os” Nemzeti Ünnep 
Október 26. Baba-mama klub 



Október 25. Véradás 
Október 27. Egészségnap 
Október 28.. Lelovich György emlékmise 
November 09. Pályaválasztási szülői értekezlet 
November 10. Táncház 
November 14. „Nagyi-net” 
November 23. Baba-mama klub 
November 28. Ringató 
November 30. Író olvasó találkozó 
December 02. 1. Adventi gyertyagyújtás  
December 05. „Nagyi-net” 
December 07. Karácsonyi kézműves foglalkozás 
December 08. Táncház  
December 09.. 2.Adventi gyertyagyújtás 
December 14. Baba-mama klub 
December 11.. Mindenki Karácsonya 
December 12. „E”- könyvtár +”Könyvtárablak” 
December 15. X. Fegyverneki Rock fesztivál 
December 16. Adventi hangverseny a Református templomban  
December 21. Kerecseny ünnep 
December.23. 4.Adventi gyertyagyújtás 
 
Fegyvernek 2017-01-05 
 
        Molnár Barna sk.  
              igazgató 
 


