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Tisztelt Képviselő-testület! 

  
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL TV.78.§ (I.) bekezdése szerint  „ Az önkormányzat, amely közösségi 

színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján kiadja 

az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és 

működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését. 

 

Az intézmény szakmai munkáját meghatározó jogszabályok: 

 

- 1997.évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

közművelődésről 

- 2017. évi LXVII. törvény  a muzeális intézményekről,a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény módosításáról 

- Az emberi erőforrások minisztere 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelete a közművelődési 

alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 

követelményeiről 

- 32/2017. (XII.12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről 

- 415/2017. (XII.18.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. tv végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 

területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezésére című 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet és az Országos 

Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V.28.) Korm. rendelet 

módosításáról. 

- A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 25/2018. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet. 

- 101/2019. (XI.28.) sz. önkormányzati határozat a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

 

Személyi feltételek  
 

 

2019-ben 2,5 főállású alkalmazottja volt az intézménynek: 1 fő intézményvezető, 1 fő 

könyvtáros és 1 fő közművelődési munkatárs 4 órás jogviszonyban. A szakmai munkát 

közhasznú foglalkoztatottak segítették: 

- 1 fő kisegítői munkakörben /2019.03.01-2019.11.30.  

- 1 fő  könyvtári adminisztrációs munkakörben /2019. 03.01-2020.02.28. 

- 1 fő a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 sz.  Ifjúsági Garancia program keretében /2019.07.01-    

   2020.09.30 
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Képzés, tanfolyam: 

 

 

Jászberényiné Farády Ildikó „A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári 

szolgáltatások megvalósításában” című 60 órás továbbképzésben vett részt. 

 

 

Tárgyi feltételek 

 

2019-ben  az előző évi pénzmaradványból szereztünk be egy darab számítógépet és monitort a 

könyvtári nyilvántartáshoz. E mellett a konyhai eszközeinket bővítettük, kiegészítettük a 

készleteinket (kancsók, jénai tálak, poharak, tálcák, tálak, sószóró…). Az EFOP pályázat 

terhére kis értékű eszközöket szereztünk be: babzsák, játszó szőnyeg, tábla, trambulin. 

 

Kulturális alapszolgáltatások ellátása: 

 

 

1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése: 

 

Két ünnepkörhöz (húsvét, advent) kapcsolódóan szerveztünk programot az Együtt 

Egymásért és a Harmónia Egyesülettel közösen. A Szajoli Daloskör és Tinóka 

Citerazenekar próbáinak rendszerese adtunk helyet, a településen működő civil 

szervezetek, közösségek munkáját segítettünk. Készítettünk a számukra meghívókat, 

plakátokat, beszámolókat, munkaterveket, dekorációt.  Jelentős számban valósultak 

meg együttműködésben programok, a TOP és az EFOP pályázatok keretében. 

 

2. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése: 

 

- 2019. január-márciusában valósultak meg az Értéktár Naphoz kapcsolódó programok, 

melyre intézményünk a Földművelésügyi Minisztérium hungarikum pályázatán  

359.410.- Ft-ot nyert. Ismeretterjesztő előadás szervezése a nemzeti értékeink és a 

hungarikumok témakörben, interaktív kiállítás a helyi értékeinkről, melyhez színes, 

nyomdai úton előállított tablókat készítettünk,kézműves foglalkozások, 

gyermekprogramok 3 alkalommal, 3 korcsoportban.  

 

- augusztus 19-én az Új kenyér ünnephez kapcsolódóan szabadidős, közösségi 

programokat valósítottunk meg a Faluházban. A kenyérsütés és helytörténeti 

tárlatvezetés mellett egész napos gyermekfoglalkozást kínáltunk az idelátogatóknak 

(körhinta, népi játékok, kézműves foglalkozás).   

 

- szeptember 21-én nyílt meg a Faluházban  a Hegedűs emlékszoba, mely emléket állít 

Hegedűs K. Ferencnek, aki páncélos őrmesterként vett részt a II. világháború doni 

ütközeteiben. Másrészt a kiállításon megismerhetjük a Hegedűs nemes család viharos 

évszázadait.  
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 a megmaradt tárgyi emlékek és visszaemlékezések segítségével állítottuk össze a -

Szajoli Filmszínház történetét bemutató kiállításunkat, mely által egy kis bepillantást 

nyerhetünk az 1950-1980 évek mozi kultúrájába. A kiállítás október 26-án nyílt meg, 

Török Zoltán (a mozi épület építtetőjének) leszármazottainak részvételével. 

 

- elkészült két darab emléktábla, melyek közül a mozi az átadott új piac épületének 

homlokzatán lett elhelyezve.  

 

- 2019. szeptember 28-án részt vettünk Tiszapüspökiben a Vándorló Bográcsok 

találkozóján, ahol a településünket képviseltük. A kulturális műsorban a Szajoli 

Daloskör és Tinóka Citera zenekar lépett fel.  A kulturális programok ideje alatt a mi 

udvarházunkban is elkészültek a finom ételek, melyeket a résztvevők 

megvásárolhattak. Két díjban részesültünk: Legszebb udvarház, III. helyezés a birka 

főzőversenyen. A rendezvényre településünkről is sokan ellátogattak.       

 

 

3. Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: 

- ebben az évben is szerveztük/népszerűsítettük az iskolai közösségi szolgálatot a 

településen. A fiatalok a rendezvényeinken segítettek: jelenléti ív készítése, kézműves 

foglalkozás, aluljáró festés, játékfelügyelet, szórólapozás. Összesen 17 fő fiatal 185 

órában vett részt a tevékenységben. 

- A Harmónia SZKKE-vel közösen szerveztünk gyermek és ifjúsági programokat. A 

Kreatív tanulás című önkéntes program május végén fejeződött be. A projektben 

dolgozó két finn önkéntes több alkalommal szervezett szabadidős 

programot/nyelvtanulás  

- Ismeretterjesztő programként valósult meg a „ A közösségi internet hozzáférési 

pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című kiemelt GINOP 

projekt. A pályázat fenntartási időszakában képzéseket, ismeretterjesztő előadásokat 

szerveztünk rendszeresen havonta egy alkalommal, melynek célja a lakosság digitális 

ismereteinek bővítése volt. A program 2019 júniusában fejeződött be. 

-  megemlékeztünk kulturális ünnepeinkről: Magyar Kultúra Napja, Kultúrházak-éjjel-

nappal, szabadság emlékfutás. 

 

 

 

 

Közösségi szolgálatban résztvevő fiatalok 

 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Létszám 

 

22 fő 34 fő 31 31 27 17 

Óraszám 

 

323 óra 454 óra 530 óra 429 óra 246 óra 185 óra 
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A programjaink sikeres megvalósítása érdekében folyamatosan frissítettük a Facebook 

oldalunkat, ahol aktuális információkat, híreket találhattak az érdeklődők. A Szajoli Krónika 

lapjain  hírt adtunk a tevékenységünkről. 

 

 

Összefoglaló statisztikai adatok a programjainkról:  

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 

  

Alkalom 

 

 

Létszám 

 

 

Alkalom 

 

 

Létszám 

 

 

Alkalom 

 

 

Létszám 

 

 

Alkalom 

 

 

Létszám 

 
Műsoros előadás 7 420 5 408 8 823 4 350 

Táncos rendezvény 3 240 3 324 4 266 3 310 

Ismeretterjesztő 

programok 

32 628 51 829 90 988 38 1065 

Klubok 6 220 7 164 7 173 8 177 

Tanfolyam 9 1159 6 1558 6 1278 6 1623 

Játszóház/játékház 22 327 10 187 6 199 8 657 

Kiállítás 5 280 7 390 3 355 7 540 

Vetélkedő 6 254 7 225 3 104 2 70 

Nyári tábor 3 40 3 45 2 30 1 20 

Külső szervek 

rendezvényei 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 4200 51 3471 

 

 

 

90 

 

4275 

 

 

 

4583 

 
Összesen:  7768  7601  8491  10736 
 

 

 

Szajol, 2020.02.24. 

 

Czékmási Csilla 

int.vez. 


