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A Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár  

2020. 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 és kisegítő személyi feltételek megfelelőek. Munkatársaim és jómagam rendelkezek a törvényben 
előírt szakirányú végzetségekkel, a kötelező szakmai továbbképzésekben részt vettünk. A kis létszám miatt a 
helyettesítések és szabadságkiadások, nehézkesek és az előírt továbbképzések, rendezvényszervezések, 
dokumentáció, pályázat írás, elszámolás nem zökkenőmentes. A gazdasági szervezet létrehozásával viszont 
átláthatatlanabb lett a naprakészség és ez által megnehezíti a munkavégzést.  
A közhasznú foglalkoztatás a jelen időszakban az Önkormányzat által biztosított közmunkásokkal zajlik. 
Munkájukra szükség van a takarítási-pakolási és karbantartási, valamint a közművelődési feladatok ellátásában is 
egyaránt. A közművelődési közmunkaprogram megszüntetésre került, 5 éven keresztül az intézmény 
folyamatosan részt vett a programban. 
 
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. A színpadvilágítás 
korszerűsítése megérett a cserére, az izzószálas égők kivonásával jelentősen megdrágult karbantartásuk, 2019-
ben már a cserét beterveztem és valószínűleg 2020-ban meg valósul a beruházás.  
Az asztalaink cserére szorulnak, elhasználódtak, ahogyan a nézőtéri székek is. 2019-es nyertes pályázatokból, 
2020-ban a Művelődési Házban székek, könyvtárban bútorzat kerül beszerzésre. Csoportjaink zenei 
eszközökkel, fellépő ruhákkal, viseletekkel gazdagodhatnak pályázati forrásból. A szabadtéri színpad statikai 
engedélye lejárt, javasolnám új színpad beszerzését, de ha nincs rá lehetőség, akkor színpad és fedés bérlését. A 
jelenlegi színpad és felépítménye nem teszi lehetővé, az eddig megszokott színpadi rendezvényeket.  

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 elvégeztük, a Fegyvernek Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézménnyel 
a munkákat folyamatosan végzi. 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. 
Célszerű lenne az épület bővítése, 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 növekedhetne. Ez a lehetőség egyelőre várat magára ezért más 



pénzügyi forrásokat kell néznünk az alapvető infrastruktúra jobbá tételére. A Művelődési Ház gazdasági 
épületének felújítása, elektromos hálózat, a rock zenekarok próbatermének felújítása befejeződött ez által egy 
korszerűbb kiszolgálóhelységet kapott az intézmény. Az akadálymentesítés a Művelődési Ház épületeiben 2019-
ban befejeződött, a nagykapu kicserélésre került. Célszerű lenne a színpad kiszélesítése, a régimódi beszűkített 
tér megszüntetése, ami által sokoldalúbb és néző-barátiabb lenne a fellépő tér. Az udvaron lévő betonszínpadot, 
alkalmassá kell tenni, hogy a mobilszínpad borítását használhassuk rajta, ezáltal kinti programokat is 
szervezhetnénk az udvaron.  
 
Könyvtár: 
A könyvtár akadálymentesítése megtörtént, ezáltal minden törvényi feltételnek megfelelünk. 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 megoldás 
lehet. A 2019-ben TOP-3.2.1.-JN1-2016-00044 pályázat keretében megvalósult energetikai korszerűsítés, a 
külső és belső felújítások, a terek egybenyitása során egy modern, energiatakarékosabb épületet kaptunk. A 
könyvtár szakmai eszközfejlesztése megtörtént, köszönhetően a „Digitális Jólét Pontok fejlesztése” GINOP-3.-
3.-1. nyertes pályázatnak is. Sajnos nem oldódott meg a férfi, női, személyzeti tisztasági helységek problémája és 
tároló helységet is vesztettünk a felújítás során, erre viszont megoldást kellene találni. Korszerű fűtött és 
klímatizált helységeket használhatnak az olvasók, de az idei évben az elektromos hálózat teljesítményét 
növeltetni kell a szolgáltatóval.  
 
A helyismereti gyűjtemény: jelenlegi gazdagsága és további gazdagítása céljából is át kellene 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 közösségi ház 
Külső állapotának javítását elvégeztük és az akadálymentesítés is megtörtént. Biztonsági kamerákat helyeztünk 
el az épületben és ingyenes wifi elérhetőséget építettünk ki. A tető állapota kielégítő, de a pince 
(balesetveszélyes) rossz, mindenképpen találni kell valamilyen megoldást (pályázat, Önkormányzati befektetés) 
a jövőben, hogy az épület jobban legyen használható a lakosok részére. A parkolás nem megoldott, közösségi 
funkciókat lát el az épület és a szennyvízátemelő szivattyú odahelyezésével le is szűkült a parkolási lehetőség. 
2020-ban a nagyterem oldalfal lambériával bővül, a tervezés alatt van egy bankautomata elhelyezése a 
buszmegálló, 4-es felőli oldalon.  

 
Összességében a legfontosabb feladat a Művelődési Ház külsejének renoválása. Különösen azért is, mivel a 
Fegyverneki Művelődési Központ és a Könyvtár minősített közművelődési intézmény szeretne lenni, ez a 
későbbiekben nagyon fontos lenne szakmai és gazdasági téren is. Az épület külsejének pedig fontos szerepe van, 
mind az idelátogatók, a benne dolgozók, a csoportok közérzetének javítása érdekében. De a város és a benne 
lakók megítélése is függ egy kultúrház kinézetétől és a városképet is javítaná.  

Gazdálkodás 
A költségvetési tervkoncepció alapján tervezhető finanszírozás és a tevékenység kiadásai közötti szakadék 
áthidalásához folyamatosan ellenőrzött, takarékos gazdálkodásra van szükség. 
Szükséges a források keresése, a pályázatok írása mely hozhat olyan bevételeket vagy takaríthat meg olyan 
kiadásokat, amelyekkel a költségvetés egyensúlyban tartható. 
A TÁMOP pályázatok fenntartási időszaka még nem múlt el, ezért az abban lévő feladatok költségeit is ebből a 
költségvetésből kell finanszírozni.  
Továbbra is részt veszünk az NKA pályázati kiírásaiban, a XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó 
Találkozó megvalósult és folytatjuk a találkozót tovább idén a XXIX. találkozóval. Futó pályázatok 2019-ből az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából a táncházak megvalósítása és a néptáncosok viseleteinek 
beszerzése, Szapáry Népdalkör viselet beszerzés, citera-citerahúr vásárlása, vendégoktatók előadásai. A VII. 
Fegyverneki Verbunkversenyre az NKA-tól és az Örökség Népművészeti Egyesülettől pályázati forrást nyertünk 
a megrendezésre. Továbbra is figyeljük és részt veszünk a pályázati kiírásokban és megvalósításában. 
Testvérvárosi kapcsolatokra kihasználjuk a Bethlen és a Rákóczi alapok kiírásait. Idén is részt akarunk venni a 
„Európai Mobilitás Hét” pályázatában és lebonyolításában, mint a „TE Szedd” programjában. Részt veszünk a 



térségi programokban, a Szolnoki Agora munkacsoportjaiban, képviseljük Fegyvernek Városát csoportjainkkal, 
ápoljuk és építjük a határon túli kapcsolatokat.  
 

 
 Jogi dokumentumok 

2019-ben az 1997. CXL. törvény módosításai és az Önkormányzat struktúra változása, A névváltozás miatt 
az összes dokumentumunkat felül kell vizsgálni (alapító okirat, SZMSZ, közművelődési megállapodás, 
továbbképzési terv…) Éves adatszolgáltatás nyújtása.  

 
Partnerkapcsolatok 
A meglévő kapcsolatokat folyamatosan ápoljuk, tevékenységünkhöz újabb partnereket keresünk. 2019-ban 
csatlakoztunk az „MME” Madárbarát munkahely programjához. 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 
2020-ban a könyvtári szakmai munkát jelentősen befolyásolja majd az év közben 
megvalósítandó fejlesztés, a könyvtári bútorok cseréje, mellyel a 2019-ben véghezvitt épület 
felújítással teljes lesz. 
A 2019-ben TOP-3.2.1.-JN1-2016-00044 pályázat keretében megvalósult energetikai 
korszerűsítés, a külső és belső felújítások, a terek egybenyitása során egy modern, 
energiatakarékosabb épületet kaptunk. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert 
támogatásból pedig 2020-ban szeretnénk a kölcsönző terem, a felnőtt olvasóterem és a 
dolgozók munkaállomásának több mint 20 éves bútorait kicserélni és ez által egy mai kornak 
megfelelő esztétikus és praktikus belső környezetet létrehozni. 
A könyvtár jó minőségű, a település lakosságának igényeivel maximálisan összhangban lévő 
állománnyal rendelkezik. A bútorcserét követően várhatóan korszerű, könnyen hozzáférhető, 
figyelemfelkeltő és szép polcokon tudjuk kínálni a könyveket és folyóiratokat. A beszerezni 
kívánt jól variálható olvasói asztalokkal és székekkel pedig a különféle rendezvények 
lebonyolítása könnyebb lesz. 
A GINOP-3.3.1. „Digitális Jólét Program Fejlesztése” során kapott különféle technikai 
eszközök segítségével folytatni kívánjuk a már 2019-ben is jól működő tanfolyamunkat, az 
időseknek szóló Nagyi-netet. Mentoraink továbbra is rendelkezésükre állnak a lakosságnak, 
segítve a világhálón, az elektronikus ügyintézésben történő eligazodást. 
A Könyvtár 2019-es évben Baba-mama klub és Ringató foglalkozások helyszínéül is szolgált. 
A nagy sikerre való tekintettel ebben az évben is szeretnénk, ha tovább működne ez a 
program. 
Terveink között szerepel az előző évhez hasonlóan az idén is csatlakozni az országos 
rendezvényekhez, ilyen például: Internet Fiesta, Versünnep, Országos Könyvtári Napok, 
Rajzfilmünnep. 
Terveink között szerepel a belső udvar rendezése és a terasz felújítása, melyek jelenleg 
kihasználatlanok. Erre felhasználható pénzügyi eszközök, pályázatok keresése a célunk 2020-
ban. 
A helyismereti gyűjtemény jelenlegi gazdagsága és további gazdagítása céljából is át lehetne 
helyezni egy külön épületbe, mely kizárólag tájházi, helyismereti gyűjteményként 
működhetne. Az így felszabaduló helyiségben egy több funkciós rendezvényteret 
rendezhetnénk be, melyet külön bejárata miatt akár a könyvtári nyitva tartástól függetlenül 
bérbe is lehetne adni. 



Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Az állománygyarapításra a költségvetésben biztosított forrás, az érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeg és 
az esetlegesen megpályázható egyéb forrás lesz megpályázható. 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
Az új dokumentumok vonalkóddal való ellátása, ill. a helytörténeti dokumentumok 
folyamatos gépbe vitele a mindennapi feladatok részét képezi továbbra is.  
Könyvtári szolgáltatások 
Idén is célunk, hogy a meglévő technikai berendezésekkel a szolgáltatásokat folyamatosan 
biztosítani, pályázati lehetőséggel új eszközök beszerzésével bővíteni tudjuk.  
Információs tevékenység 
Honlapunk és Facebook oldalunk kezelése és frissítése kiemelt feladat. 
Helytörténeti gyűjtemény 
A helyismereti gyűjtemény jelenlegi gazdagsága és további gazdagítása céljából is át lehetne 
helyezni egy külön épületbe, mely kizárólag tájházi, helyismereti gyűjteményként 
működhetne. Terveink szerint ide kerülne Lelovich György hagyatéka is, mely egy kialakított 
emlékszobában a solymászatnak is, mint hungarikumnak állítana emléket. Az így 
felszabaduló helyiségben egy több funkciós rendezvényteret rendezhetnénk be, melyet külön 
bejárata miatt akár a könyvtári nyitva tartástól függetlenül bérbe is lehetne adni. Fontos lenne 
néprajzos alkalmazása a helytörténet állományának rendbetételéhez. Ezért pályázati 
lehetőséget kell figyelni, akár csak határozott időre is, szakember foglalkoztatására. Tervezem 
a gyűjtemény bővítését és a tablók elkészítését a fényképes leltár alapján. 

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. Arculatot folyamatosan 
alakítjuk, idén intézményi logók is elhelyezésre kerülnek.  
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. Idén 100. évfordulója lesz 
a Trianoni döntésnek, figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, de készülünk ismeretterjesztő előadással 
is.  
Kiállítások rendezése 
- A kézimunka, helyi értéktár kiállítás mellett a helyi és vendég művészeknek bemutatkozási lehetőséget adunk. 
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 Központ 
feladata. Segítjük a helyi civil szervezetek, egyházak, csoportok rendezvényeit. Szakmai, technikai segítséggel 
látjuk el a szomszéd településeket és nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük.  
 



I. Fegyvernek Város Önkormányzata által TÁMOGATOTT ÜNNEPEK 
 
Január 22. Magyar Kultúra napja: 
 

Az ünnepség megrendezésének időpontja: 2020. január 18. 
 
Március 15. Nemzeti Ünnep 
 

Megemlékezés időpontja: 2020. március 15. 
 
Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja 100. évforduló 
 

Megemlékezés időpontja: 2020. június 4. 
 
Augusztus 20. állami Ünnep 
 

Megemlékezés időpontja: 2020. augusztus 20-23.  
 
Október 6. Nemzeti gyásznap 
 
Október 23. Nemzeti Ünnep 
 

Ünnepség megemlékezésének időpontja: 2020. október 23. 
 

II. . Fegyvernek Város Önkormányzata által TÁMOGATOTT 
RENDEZVÉNYEK 
 
VII. Fegyverneki Verbunkverseny 
 Megrendezésének időpontja 2020. március 14. 
 
XXIX. Weöres Sándor Gyerekszínjátszó megyei Találkozó  

Megrendezésének időpontja: 2020. március 27. 
 

Szolnoki Utazási kiállítás 
Megrendezésének időpontja 2020. márc 27-28 
 
VIII. Fegyverneki Népzenei- és Népdaltalálkozó 

Megrendezésének időpontja 2020. április 18. 
 
 XI. Vándorló Bográcsok Találkozója Törökszentmiklós 

Megrendezésének időpontja: 2020. május 23. 
 
TOMÉK Tiszafüred, megrendezésének időpontja 2020. május 22-24. 
 
Fegyvernek Város Napja 
Szent István Napi rendezvény Augusztus 20. 
 
 Megrendezésének időpontja: 2020. augusztus 20-22. Sportpálya 
 
Adventi Gyertyagyújtások 
 Megrendezésének időpontja: 2020. november 29., December 6. 13. 20.  

 

 



 

Az intézmény működésének főbb eseménye 2020. 
/A  dátumok csak tájékoztató jellegűek / 

 
Január 18. Magyar Kultúra Napja  
Január 22. Nagyi- net 
Január 31. Baba- mama klub 
Február 05. Nagyi- net 
Február 08. Színköri előadás Klubkönyvtár 
Február 14. Farsangi Táncház 
Február 21. Baba- mama klub- Ringató foglalkozás 
Március 04. Nagyi- net 
Március 05. Közmeghallgatás Szapáfalui Közösségi Ház 
Március 12. Közmeghallgatás Móra 
Március 14. Verbunk Verseny, táncház 
Március 15. Koszorúzás 
Március 18. Nagyi- net 
Március 19. Közmeghallgatás Művelődési Központ 
Március 19-26. Internet Fiesta 
Március 20. Baba- mama klub 

Március 27. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó 
Találkozó 

Márc 27-28. Szolnoki Utazási kiállítás 
Április 07. Húsvéti készülődés Könyvtár 
Április 08-20. Kézimunka Kiállítás 
Április 09. Költészet napja, Versünnep szavalóverseny 
Április 18. Népzenei Fesztivál 
Április 22. Nagyi- net 
Április 23. Véradás 
Április 24. Baba- mama klub 
Május 06. Nagyi- net 
Május 07. Idősek Anyák Napja 
Május 15. Baba- mama klub- Ringató foglalkozás 
Május 22 Nagyi- net 
Május22-24 TÓMÉK 
Május 29. Pedagógus Nap 
Június 01. Pünkösdi Hangverseny 
Június 04. Trianon, Nemzeti Összetartozás Napja 
Június 06. Gyereknap 
Június 10. Nagyi- net 



Június 21 Tűzön járás 
Június 26. Baba- mama klub 
Július 06-10. Néptánc tábor (kicsiknek) 
Július 08. Nagyi- net 
Július 13-17. Néptánc tábor (nagyoknak) 
Július 23. V éradás 
Július 24. Baba- mama klub 
Augusztus 05. Nagyi- net 
Augusztus 20-22. Szent István Napja, Fegyvernek Város Napja 
Szeptember 02. Nagyi- net 
Szeptember 16. Nagyi- net 
Szeptember 18. Baba- mama klub- Ringató foglalkozás 
Október 03. Táncház 
Október 05-10. Országos Könyvtári Napok 
Október 06. Nemzeti Gyásznap 
Október 08. Nagyi- net 
Október 10. Egészségnap 
Október 21. Nagyi- net 
Október 22.  Véradás 
Október 23.  Koszorúzás 
Október 30. Baba- mama klub 
November 04. Nagyi- net 
November 07. Táncház 
November 18. Nagyi- net 
November 20-21. Rajzfilmünnep 
November 27. Baba- mama klub- Ringató foglalkozás 
November 29. Adventi 1. gyertyagyújtás 
December 02. Nagyi- net 
December 04. Mikulásnapi Táncház 
December 06. Adventi 2. gyertyagyújtás 
December 11. Karácsonyi Készülődés Könyvtár 

December 13. Adventi 3. gyertyagyújtás, Adventi 
Hangverseny 

December 15. Mindenki Karácsonya 
December 20. Adventi 4. Gyertyagyújtás 

 
 
 
Fegyvernek, 2020. január 23. 
 
        Molnár Barna sk.  
              Igazgató 
 
 
 



 


