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MELLÉKLET

FEGYVERNEKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2014. ÉVI
MUNKATERVE

A feladatokat az előző évek tapasztalatai, a 2012-es évben felmerült szükségletek és a
költségvetési tervkoncepcióban meghatározott létszám- és költséglehetőségek figyelembe
vételével tervezzük meg.
Munkafeltételek 2013-ban
Személyi feltételek

-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 a
alkalmazottaktól.
- A szakmai állomány gyenge és kis létszámú, ha valaki kiesik a munkából bármilyen
ok folytán, a helyettesítése megoldatlan. A szakmai ellenőrzések, feladatok
lebonyolítása plusz emberek bevonását igényelnék, amire anyagi fedezet nincs.
-2014. 01. 01-től gazdaságvezetőnk átkerül a Csorba-Mikro Térségi Alapszolgáltatási
központhoz. Az állást meghirdettük és január 20-án előzetes tervek szerint be tudjuk
tölteni. Átmeneti akadályoztatás előfordulhat de rugalmasan megpróbáljuk a
problémákat kezelni.

Tárgyi feltételek
-Pályázatot keresni, finanszírozási lehetőség esetén meg kell oldani
-A Művelődési Ház hangosítási technikája nem megfelelő színvonalú, folyamatos fejlesztése
évekkel le van maradva. Ennek pótlása sürgős, mert költségmegtakarítás szempontjából
jelentős. Folyamatos karbantartásához műszaki ember szükséges, ennek hiányát az
önkormányzattal közösen biztosítanunk kell.
A kistérségi társulás megszűnésével és vagyonfelosztásával, terveink szerint hangosítási és
világítási kellékeket, berendezések kerülnek fenntartásunkba. Ezek az eszközök nagyban
javítják a technikánkat, de plusz feladatot is rónak ránk karbantartásukkal és fenntartási
kötelezettségükkel. Ennek a feladatnak a segítésében bízunk az Önkormányzatban mert
szakember és pénz hiányában megoldatlan feladatnak tűnik.
Épületek

A Művelődési Házban a rockzenekarok próbatermének felújítása sürgető, mielőbb
megoldást kell találni rá. Elektromos részének javítását elvégeztük de felújítására
nincs keret.
Az épületek állagromlása látványos és most már elért egy kritikus szintet. A
Művelődési Ház különálló épületének felújítása, elektromos szinten is fontos lenne. Az
Önkormányzat az 2012-ben a könyvtári szakfelügyelet felülvizsgálatának alkalmával
vállalta, hogy a könyvtár bejáratát akadálymentesíti, ami 2013-ben nem történt meg,
így ez erre az évre vár. Amennyiben az Önkormányzatnak lehetősége nyílik a
Művelődési Ház épületeinek felújítására azt feltétlenül szeretnénk ha megvalósítaná.
2014-ben az akadálymentesítést és a szennyvízbekötést meg kell valósítani mind a
négy épületnél ennek anyagi fedezetére az Önkormányzattól várunk segítséget mert
pályázati lehetőség nem lesz rá.
A könyvtárban a wc és mosdó helységét fel kell újítani, mert 1 közös helység van és a
mozgáskorlátozottak számára nem elérhető, 2014-ben a szennyvízberuházással
párhuzamosan ezt a fejlesztést meg kell valósítani.
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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.

Gazdálkodás
- A költségvetési tervkoncepció alapján tervezhető finanszírozás és a tevékenység kiadásai
közötti szakadék áthidalásához folyamatosan ellenőrzött, takarékos gazdálkodásra lesz
szükség.
-Szükséges a források keresése, 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.
-NKA által kiírt pályázaton, rendszeresen tartott Táncházakra támogatást nyertünk 6
alkalomra. Június 7-ig tart a programsorozat.
-Támop-3.2.12-12/1-2012-0045 „Népművelőtől a Kulturális Szolgálatfejlesztőig” pályázat
2014-ben is folytatódik. Az intézményből 3 fő vesz részt a képzéseken, a költségvetést
átmenetileg érintheti, de mivel 100%-os finanszírozást tesz lehetővé ezért változást nem okoz
benne.

 Jogi dokumentumok
Ennek az évnek a feladata a munkaköri leírások, szabályzatok megújítása, a házirend
felülvizsgálata. Egyéb meglévő szabályzatok törvényi változások felülvizsgálata. 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
együttműködés 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 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,
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 előjegyeztethetik a kölcsönzésben levő dokumentumot,
Helytörténeti gyűjtemény
-Ebben az évben a fényképes katalógust követően, tervezzük a gyűjtemény bővítését és
rendszeres nyitva tartását, melyet közzéteszünk.

-Pályázati lehetőséget kell figyelni az alábbi témákban:

oAkár csak határozott időre szakember foglalkoztatása a gyűjtemény
átrendezéséhez, szakmai feltáráshoz.
oKiállítótér áttelepítése nagyobb helyre, méltóbb környezetbe.

Ehhez a hozzáértő bemutató személy folyamatosságának biztosítása.

Közművelődési tevékenység

-A közművelődésnek figyelembe kell vennie a helyi igényeket, a tervek, csak az előre látható
feladatokat tartalmazzák, melyek év közben változhatnak. 2014-ben Országgyűlési, Európa
parlamenti és Önkormányzati képviselő választások lesznek. Ezeknek az eseményeknek
pontos időpontjai még nincsenek, ezért a naptári programjainkban változást okozhatnak.
Helyt kell adnunk fórumoknak, kampányoknak és választási helyszíneknek. Ezek az
események kötelezettségekkel járnak amit próbálunk rugalmasan kezelni.

Információs tevékenység
-Intézményi honlapot folyamatosan működtetjük és frissítjük, törekszünk a naprakész
állapot fenntartására. A honlap szerkezetének megújítása, kezelhetőbbé tétele
átgondolandó.

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 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 helységei és eszközei
továbbra is biztosítottak.
Rendezvényszervezés
- Az önkormányzat által támogatott ünnepek
- Magyar Kultúra Napja az ünnepség megrendezésének időpontja: 2014. január 18.
- Március 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés időpontja: 2014. március 15.
- Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés időpontja: 2014. június 4.
- Augusztus 20. Állami Ünnep megemlékezés időpontja: 2014. augusztus 20.
- Október 6. Nemzeti Gyásznap ünnepség megrendezésének időpontja: 2014. október 6.
- Október 23. Nemzeti Ünnep ünnepség megrendezésének időpontja: 2014. október 19.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK
 II. Fegyverneki Népzenei- és Népdal találkozó
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Megrendezésének időpontja a (2014-es Országgyűlési választás időpontjától függően): 2014.
április
 Május 25. Gyereknap

megrendezésének időpontja: 2014. május 25.
 Virágzó Tisza Napja

megrendezésének időpontja: 2014. június 06-07.
 V. Vándorló Bográcsok Találkozója Kengyel-Bagimajor

megrendezésének időpontja: 2014. július. 12.
 Fegyvernek Város Napja

megrendezésének időpontja: 2014. augusztus 02.

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

Január 07. Angol tanfolyam 90 órás kezdése
Január 08. Baba mama klub kezdése
Január 09. Véradás
Január 11. Dogs Koncert
Január 18. Magyar Kultúra Napja, Baldácsy Est, Táncház
Február 02. Gyertyaszentelés a Kálváriadombon
Február 08. Dogs
Február 15. Táncház
Február 16. Annaházi óvoda farsangja
Február 22. Karitasz farsang
Március 6. Közmeghallgatás Szapárfalu
Március 13. Közmeghallgatás Móra Ferenc Ált. Iskola
Március 08.; 15. Táncház
Március 09. Baba-mama ruhabörze
Március 14-15. Tavasz 2013 Gála
Március 15. Koszorúzás
Március 20. Közmeghallgatás Művelődési Ház
Március 22. Tavaszi Rockfesztivál
Április 03. Véradás
Április 05.; 12. Népzenei találkozó, Táncház
Április 19 Dogs koncert, Locsolóbál Szapárfalu

Május 8. Anyák Napja - Idősek Klubja

Május 17. Dogs koncert

Május 25. Gyereknap, Táncház

Június 04. Nemzeti Összetartozás Napja
Június 06-07. Virágzó Tisza Napja, Táncház
Június 09. Pünkösdi hangverseny a Katolikus templomban
Június 14. Dogs Koncert
Július 10. Véradás
Július 12. V. Vándorló Bográcsok Találkozója Kengyel-Bagimajor
Július 19. Dogs koncert
Augusztus. 02. Fegyvernek Város Napja, Elszármazottak találkozója
Augusztus 10. Baba-mama ruhabörze
Augusztus 16. Dogs Koncert
Augusztus 20. Állami Ünnep Kenyérszentelés
Szeptember 06. Baldácsy Szüreti mulatság
Szeptember 20. Dogs Koncert
Október 02. Idősek Napja - Idősek Klubja tagjainak
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Október 04. Kórustalálkozó
Október 06. Nemzeti Gyásznap
Október 08. Kézimunka-kiállítás
Október 11. Táncház, Solymászmise
Október 10. Véradás
Október 18. Dogs Koncert
Október 23. Ünnepség az emlékműnél
November 07. Pályaválasztási szülői értekezlet
November 08. Táncház
November 15. Dogs Koncert
November 30. Adventi gyertyagyújtás
December 06. Táncház
December 13. Dogs koncert
December 14. Karácsonyfaállítás Szapárfalu Műv. Ház
December 14. Adventi hangverseny a Katolikus templomban
December 16. Karácsonyi készülődés - Műv. Ház
December 20. IX. Fegyverneki Rockfesztivál
December 21. Kerecsenyünnep

Fegyvernek 2013-01-23

Molnár Barna sk.
Igazgató


