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Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi szakmai tevékenységéről,  

az intézmény 2013. évi munkaterve 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
  

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL TV.78.§ (5.) 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, működési engedélyét, 
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 

- 2012. évi CLII. tv a muzeális intézményekről,a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény módosításáról 

- 26/2008. (X.22.) sz. helyi közművelődésről szóló rendelet 
- a Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
 
2012. február 15-én kezdődött meg az intézmény felújítása. Ezt megelőzően januárban két hét 
alatt teljes egészében kiürítettük az épületet. A könyvtári könyvek dobozokba kerültek, 
melyeket a berendezési tárgyakkal együtt a Cecei iskolába szállítottunk. A beruházás idejére a 
Polgármesteri Hivatal épületében kaptunk két irodát, ahol folytatni tudtuk a munkánk nagy 
részét. Az IKSZT eszközbeszerzéséhez kapcsolódó kérdésekről (műszaki paraméterek, méret, 
árajánlatok kérése, megrendelő készítés, számlázás, szállítás…) folyamatosan egyeztettük a 
pályázatíróval és a cégekkel. Júniusban már a bútorok, eszközök nagy része megérkezett. 
 
Az új civil törvény sok változást hozott a bejegyzett civil szervezetek számára. 
Továbbképzéseken, tájékoztatókon vettünk részt, ami hozzájárult ahhoz, hogy olyan 
információkat adjunk át amelyek ismeretében lehetőségük lesz a szabályos működésre.. 
(alapszabály, adózás, könyvelés) Természetesen az egyéb felmerülő kérdésekben is segítettük 
a közösségeket. (adminisztráció, pályázatírás) Pályázati kiírás ebben az évben is elsősorban a 
civil szervezetek számára jelent meg, melyek összeállításában segítettünk. Egy-egy pályázat 
elkészítése akár több 10 óra is lehet.(Működési és szakmai pályázatok)Kistérségi szinten 
kapcsolódtunk TÁMOP-os pályázathoz, szakmai- egészségügyi hónap programjait tervezve. 
 
A Harmónia SZKKE 2012. 03.01-10.31 között valósította meg az „Önkéntesekkel a szajoli 
fiatalokért” című pályázati projektjét. (itt szeretném megjegyezni, hogy ez az uniós  pályázat 
dokumentációja angol nyelvű közel 30 oldal.) A pályázat keretében összesen 17 alkalommal 
valósult meg  kézműves foglalkozás és játékház. Segítettünk az előkészítő és koordinálási 
feladatokban, a projektben részt vevő önkéntesek pedig a foglalkozásokat bonyolították le. 
Ünnepekhez, jeles napokhoz kötődtek elsősorban ezek az alkalmak. (Március 15, Föld Napja, 
Mihály napi vásár…) A felújítást követően a  két önkéntes fiatal is segített a könyvtár 
visszarendezésében, illetve nagyon szép és látványos dekorációk készítésében.   
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A Maranello Kft július végén fejezte be az épület felújítását. Ezt követően kezdtük el 
berendezni az épületet. A legnagyobb feladatot a könyvtári könyvek visszarendezése 
jelentette. Sok-sok segítséget kaptunk magánemberektől illetve Szekeresné Dorogi Emesétől 
ahhoz, hogy minél hamarabb, és szoros könyvtári rendbe kerüljenek vissza a könyvek a 
polcokra. Az első rendezvényünk a Református templom 10. évfordulója alkalmából 
szervezett ünnepség volt augusztus 19-én, amelyre már majdnem teljesen elkészültünk. 
Szeptemberben nyitott ismét a könyvtár, a klubok, közösségek foglalkozásai is újra indultak 
az intézményben. A hivatalos átadó ünnepségre október 23-án került sor, melynek keretében 
Dr Bene Ildikó országgyűlési képviselőasszony vágta át a nemzetiszínű szalagot. A 
programban az új amatőr színjátszó kör tagjai működtek közre.  
 
A beruházást követően az intézményben ismét helyet kaptak a klubok, közösségek és 
rendszeres foglalkozások. A látogatóink és a programjainkon résztvevők egyaránt pozitívan 
nyilatkoztak a felújításról. Az épület jól megközelíthető akár esős, sáros időben is, hiszen az 
egész udvaron viacolor burkolat van. Lehetőség van az udvaron parkolásra és kerékpárok 
elhelyezésére. A mozgássérült feljáró lehetővé teszi a bejutást azok számára is akik 
nehezebben mozognak, és korábban a lépcsőkön nem tudtak bejutni az épületbe.  Az 
intézmény minden helyisége jól fűthető most már, míg korábban csak a könyvtárban volt 
megfelelő a hőmérséklet. A mosdókban szintén van fűtés, meleg víz. A teakonyhában 
lehetőség van mosogatásra, étel melegítésre, ami nagyobb rendezvények esetén nagyon 
hasznos.    
 
Az intézményben működő klubok, közösségek 

- Őszirózsás nyugdíjas klub 
- Szegfű klub 
- Együtt egymásért klub 
- Szajoli Fiatalok Közössége 
- Mozgássérültek helyi csoportja 
- Kurázsi Színpad 

 
Az intézményben működő rendszeres foglalkozások: 

- Dalma tánc 
- Jóga 
- Angol nyelv oktatása ovisoknak 
- Angol és német szakkör gyermekeknek 
- Zumba 

 
A foglalkozásokhoz két helyiséget tudunk biztosítani, a klubok koordinálása nagy figyelmet 
igényel.  
 
Közművelődési feladatok – számokban: 
 
A táblázatban jól látható, hogy időarányosan hasonló létszámmal, alkalommal szerveztünk 
programokat, mint az előző években. Sőt a játszóházak, ismeretterjesztő programok éves 
viszonyításban is jelentős számban valósultak meg. Ezek helyszínei a felújítás alatt az 
általános iskola és az óvoda volt. Legjelentősebb programsorozatunk idén is az egészségügyi 
hónap volt, amelyet a vöröskereszttel közösen szerveztünk. Összesen közel 900 fő vett részt a 
különböző programokon,. (szűrések, ismeretterjesztés, vetélkedők, rajzpályázat, ruhagyűjtés-, 
és osztás, véradás, véradó ünnepség)   
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2010 2011 

 
2012 

 
Alkalom Létszám Alkalom Létszám 

 
Alkalom 

 
Létszám 

Műsoros előadás 3 263 3 300 - - 

Táncos rendezvény 12 734 9 685 3 200 

Ismeretterjesztő 
programok 

7 143 7 321 10 200 

Klubok 5 135 6 210 6 200 

Tanfolyam 7 1400 10 2000 5 1105 

Játszóház/játékház 24 615 17 435 20 476 

Kiállítás 15 1500 10 1000 3 250 

Vetélkedő 8 378 5 265 3 150 

Nyári tábor 1 (10 nap) 15 1 15 - - 

Kötetlen formák, 
szolgáltatások 

800 1600 800 1600 250 750 

Külső szervek 
rendezvényei 

100 5934 95 5880 26 1373  

 
 
Könyvtári feladatok ellátása: 
 
2012-ben a könyvtári állomány 422.000-Ft értékben bővült: 
-      Érdekeltségnövelő pályázat: keretében 37.000.- Ft. 
-   Márai program keretében 385.000.- Ft értékben. A már korábbi évben is meghírdetett 
Márai program célja: a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar 
kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a 
hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül, az olvasáskultúra fejlesztése, a kortárs magyar 
szerzők támogatása és megismertetése. A Márai könyvpályázat keretében 385.000.- Ft 
értékben      
- Ajándékkönyv: 21 db. 
 
A folyóiratok beszerzése ebben az évben csak részben történt meg az intézmény felújítása 
miatt. (Melyre egyébként olvasás kiegészítőként nagy az érdeklődés.) 
 
Az épület felújítása alatt az iskolakönyvtárban (hétfői és pénteki napokon) nyújtott segítséget 
a könyvtáros. Több gyermekpályázat, program lebonyolításában is részt vett. (Internet fiesta, 
Andersen meseíró, Katonaújság által kiírt pályázat) Sor került a szajoli honlap adatainak 
frissítésére. (civil szervezetek adatait, fotók feltöltése.) A Faluházban levő helytörténeti 
gyűjtemény rendbetétele is megtörtént. Néhány alkalommal óvodások, iskolások látogattak el 
az intézménybe. Június 13-án a településünkön jártak a budapesti Pannónia Általános Iskola 
diákjai. Feladatuk volt, hogy egy helytörténeti kérdéseket tartalmazó kérdőívet töltsenek ki, 
amelyhez segítséget nyújtottunk. Elkészült a „Szajoli Képeslapok” című kiadvány, amely régi 
fotók, dokumentumok alapján mutatja be a települést. Szeretnénk ha lenne arra lehetőség, 
hogy a kiadvány nyomtatott formában is megjelenjen.   
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Október hónapban csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz, 
melynek témái voltak: Biztonságos időskor, Mozgalmas időskor, Bölcs időskor, Társas 
időskor. A Kaméleon társulat (kapcsolatunk hosszabb időre nyúlik vissza) vidám órákat 
szerzett az Őszirózsás klub tagjai számára.  A programsorozat keretében a gyermekek és 
felnőttek közösen ismerkedtek a csigakészítéssel. A Nagyi net program keretében idősek 
ismerkedtek a számítógép rejtelmeivel. Az október 8 - november 30 között megtartott 
tanfolyamon 10 fő vett részt. Az időseket Kurdics Lajos tanította nagy türelemmel, kitartással. 
A tanfolyamra további érdeklődők, felírt jelentkezők vannak.    
 
Idősek napja alkalmából régi fotókból összeállított kiállítással kedveskedtünk az időseknek 
október 5-én a sportcsarnokban megtartott ünnepségen. 
 
Könyvtári forgalmi adatok: 
 
 
                                                                                         összesenből   14 éven   
                                                                                                  alatti 

ÉV 
 

2011 2012.09.01-től 2011 2012.09.01-től 

Olvasók 
száma 
 

600 505 242 127 

Könyvtár 
látogatók száma 
 

5201 2047 1920 741 

Könyvtári 
állomány kötet 
száma: 
 

20122 20581 3286 3465 

Könyvbeszerzés 
--folyóirat beszer. 
 

698.000:-Ft 422.000.-Ft - - 

Előfizetett 
folyóirat db. 
 

14 6 2  

Kölcsönzött 
kötet száma 
 

11060 3525 3286 912 

Helyben használt 
dok. száma 
 

1715 863 995 361 

Könyvtárközi 
kérés 
 

42 4   

     

 
 
Összességében elmondható, hogy egy nagyon szépen felújított intézményben folytatódhat a 
könyvtári és közművelődési tevékenység. Az új berendezési tárgyak hozzájárultak ahhoz, 
hogy egy szép, esztétikus környezetben valósuljanak meg a programjaink. A beszerzett 
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technikai eszközök egy része nagy hiányt pótolt (laptop, projektor, videókamera…). A 
Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett kiállításra érkezett szolnoki, 
törökszentmiklósi vendégek is dicsérték az épület szép külső és belső összhangját.   
 
Szeretném megköszönni a polgármester úrnak és Szajol Község Önkormányzat Képviselő- 
testületének, hogy pozitívan döntött az IKSZT pályázat kérdésében, és felvállalták ezt a nagy 
beruházást.  Reméljük hogy ezzel a beruházással a Közösségi Ház és Könyvtár hosszú ideig 
egyik meghatározó intézménye lesz községünk kulturális életének. 
 
 
Szeretném megköszönni  Némethné Gerecs Judit igazgatóasszonynak, hogy a felújítás ideje 
alatt minden közösségnek nagy odafigyeléssel helyet adott, így biztosítva ezzel a zavartalan 
működésüket. 

 
A Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi munkaterve 

 
2013. januárjában befejeződött az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér beruházási folyamata. 
Ezt követően kezdődik a pályázatban vállalt 5 éves működtetés. Kötelező és opcionális 
szolgáltatásaink: 
 

- Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése 
- Helyszín biztosítása civil szervezetek számára 
- Egészségfejlesztési programok megvalósítása 
- Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása 
- Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások információs pont kialakítása 
- Az iskolai felzárkózás segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási időn 

túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok számára 
- A gyermekek, különösen a 0-5 évesek foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó 

nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása 
- Üzlethelyiség kialakítása a helyi vállalkozók támogatása érdekében. 

 
 

kéthetente havonta kéthavonta 3 havonta 6 havonta 
Tankör: iskolai 
felzárkózást 
segítő, 
középiskolára 
felkészítő, tanítási 
időn kívüli 
foglalkozás 

12-29 éves 
korosztály 
számára 
programok 
szervezése ( klub, 
tábor, diszkó, 
vetélkedő, 
képzés, önkéntes 
program) 

Könyvtári és 
információs 
szolgáltatások 
használa-tával, 
előnyeivel, 
lehetőségeivel, 
szellemi értékek 
terjesztésével 
kapcsolatos 
programok: 
előadás, képzés, 
klub, szakkör, 
tanfolyam…  

Internet 
használatával 
kapcsolatos 
programok 
(tanfolyam,klub) 

Vállalkozások 
működtetéséhez 
szükséges 
cégjogi, 
számviteli, 
pénzügyi… 

Biztos kezdet 
klub: 0-5 éves 
korosztályú 
gyermekek 
foglalkoztatását, 

Közművelődési 
program: 
filmvetítés, 
előadás, 
tanfolyam, 

 Egészségfejlesztési 
program vagy 
egészségügyi 
szűrővizsgálat 
szervezése 

18 hónapon belül 
egy helyi civil 
szervezet vagy 
nem formális 
közösség 
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óvodai 
felkészítését célzó 
nappali, fejlesztő 
program. 

kiállítás, amatőr 
művészeti klub, 
szinház-mozi-
múzeum 
látogatás…) 

létrejöttét 
segíteni, vagy 
félévente a 
működésükkel 
kapcsolatos 
előadást, képzést, 
tanfolyamot, 
tréninget tartani.  

 MVH által által 
lebonyolítandó 
előadás, képzés, 
tanfolyam, 
tréning, 
fogadóóra 
szervezése 

 Munka világával 
kapcsolatos előadás, 
tanfolyam.  

Elektronikus 
közigazgatási 
végpont 
szolgáltatással 
kapcsolatos 
programok 

 
A felsorolt szolgáltatásokat a Vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII.2)VM rendeletében 
megfogalmazottak szerint – az intézmény szolgáltatási és programtervében kell ütemezni. A 
rendelet pontosan meghatározza az ellátandó feladatok gyakoriságát, formáit, a beszámolók és 
jelentések készítésének módjait (fotók, jelenléti ívek). Az intézmény nyitva tartására 
vonatkozó új kötelezettség: minimum hetente 5 alkalommal kell nyitva lenni, 1 napnak 
szabadnapra, vagy munkaszüneti napra kell esnie, és havonta egy alkalommal a 18-21 órás 
időszakban is kell biztosítani  szolgáltatásokat.  
 
Az IKSZT feladatok mellett a hagyományos közművelődési feladatainkat is ellátjuk: a 
település hagyományainak, közművelődési értékeinek megőrzése, gazdagítása,  szabadidő 
kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, az állami és helyi ünnepek, évfordulók 
méltó megünneplése, közhasznú, praktikus, a mindennapi életet segítő tanfolyamok kínálata, 
kulturális és közhasznú információk biztosítása,civil szervezetek, közösségek számára tér 
biztosítása, munkájukat segítő adminisztrációs feladatok ellátása. 
 
TERVEZETT PROGRAMJAINK: 
 

Program 
megnevezése: 

01 
hó 

02. 
 

03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 

A csángóktól az Alpok 
aljáig – fotókiállítás a 
Magyar Kultúra Napja 
alkalmából 

21-
től 

           

Író-olvasó találkozó  *            
Civil párbaj   1.          
Meseszínpad    *          
Tavaszi szünetben 
programok 
gyermekeknek 

   28-
29 

        

Költészet napi író-olvasó 
találkozó 
 

   *          

„ A mi Tiszánk” 
interaktív kiállítás  

    *         

Szünidei programok      17-       
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gyermekeknek 28 

Kenyérsütés és 
tárlatvezetés a 
Faluházban 

       *    

Meseszínpad         *     
             
Állatok Világnapjára 
programok  

         4-
11 

  

Egészségügyi hónap 
rendezvényei 

         14- 23  

Készülődés az adventre 
- kézműves 

foglalkozás 
- játékház 
- erdélyi 

mesemondó 
- kiállítás 

           1-
22 

 
 
Könyvtári feladatok: 
 
A könyvtár az 1997. évi CXL.-, valamint a  2012. évi CLII. muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló törvény alapján működik. Az 
intézmény megfelel a nyilvános könyvtár alapkövetelményeinek: 

- mindenki által használható és megközelíthető 
- könyvtári szakembert alkalmaz 
- rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiséggel 
- rendszeresen a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva 
- helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek 
- statisztikai adatokat szolgáltat 
- ellátja az alapfeladatokat.  

 
A 2012. évi törvény új alapfeladatokat is meghatároz a már meglévőkhöz: 
„…A nyilvános könyvtár: 

- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét 
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában 
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás 

és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét 
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez 
- tudás-, információ-, és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.” 
 
Legfontosabb feladatunk az olvasók, és látogatók teljes körű kiszolgálása, dokumentumok, 
információk szolgáltatása. A napi adminisztratív és szakmai feladatok ellátásának biztosítása: 
kölcsönzés, kölcsönzési idő meghosszabbítása, könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztatás, 
előjegyzések vezetése, különféle szolgáltatások (fénymásolás, Internet használat, nyomtatás, 
irodalomkutatás, adatgyűjtés, helyismerettel foglalkozó dokumentumok, fotók gyűjtése és 
rendszerezése, iskolai és óvodai csoportok fogadása, könyvajánlók készítése az aktuális 
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évfordulók kapcsán, figyelemfelkeltő kiállítások rendezése az olvasóvá nevelés célja 
érdekében.)Továbbra is működik az Európai Információs Pont. 
 

Ebben az évben az  E-Magyarország Pontok kiemelt szerepet kaptak. A TÁMOP -2.1.2-
12/1/2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című kiemelt 
projekt megvalósításában az intézményünk is szerepet vállalt. A projekt az eddigi legátfogóbb 
és legszélesebb kört megcélzó képzési program, mely –minimális önrész mellett- a munkaerő 
piac szempontjából alapvető fontosságú kulcskompetenciák (idegen nyelv és informatika) 
fejlesztését célozza. E Tanácsadóként személyesen is segítjük a képzésre jelentkezőket, illetve 
terveink szerint  a helyben magvalósított képzésekkel még inkább elérhetővé tesszük a 
projektet a hátrányos helyzetben élők számára is. Jelenleg két 90 órás számítástechnikai 
tanfolyam, egy 80 órás angol kezdő, és egy 80 órás alap német nyelvtanfolyam van szervezés 
alatt.  

( Az eTanácsadó olyan képzett szakember, aki: 

• népszerűsíti az elektronikus közszolgáltatásokat, segít az Ügyfélkapu, okmányirodák, adóügyek, nyugdíj, 
társadalombiztosítás, közművek szolgáltatásainak igénybevételében; 

• segít az elektronikus ügyintézésben, elektronikus banki, biztosítási ügyintézés, elektronikus felvételi 
rendszer, szabadidős szolgáltatások igénybevételében; 

• proaktív segítséget nyújt a hozzá fordulóknak, segít az álláskeresésben, távmunkavégzésben, 
szakképzés, átképzés, e-learning felkutatásában; 

•  továbbadja megszerzett és folyamatosan bővülő ismereteit, rendszeresen szervez képzéseket a 
lakosságnak számítógépes és Internet alapismeretekről, on-line szolgáltatások igénybevételéről, 
levelezésben, a szabadidős programok feltárásában nyújt segítséget. 

Jelenleg országos hatókörrel kizárólag az eTanácsadók hálózata nyújt szakértő segítséget a digitális szakadék 
leküzdésében és az elektronikus közszolgáltatások elterjesztésében, főként a kevésbé vagy egyáltalán nem 
ellátott területeken.). 

   
A dokumentumok formai és tárgyi feldolgozását az újonnan megvásároltak esetében mindkét 
módszerrel,azaz a hagyományos cédulakatalógus építésével és az elektronikus adatbázisba 
való bevitellel is elvégezzük. 2013-tól egy új adatbázisban kerülnek feldolgozásra az adatok. 
A helyismeret, helytörténet szempontjából fontos minden Szajolról írt cikket, fotót  gyűjtjük 
és rendszerezzük, illetve szolgáltatjuk az olvasóink részére. 

 
Csoportos foglalkozásokat, Mesekuckót, lapozgatót, ebben az évben is tervezünk. 

Szeretnénk, ha a könyvek szeretete, az olvasás élménye minél kisebb korban rögzülne 
gyermekeinkben.       
 A jelentős évfordulókhoz kapcsolódva lehetőségünk szerint vetélkedőket szervezünk, 
illetve ismét bekapcsolódunk a Megyei Könyvtár által is kezdeményezett országos könyvtári 
napok szervezésébe. 
  
 
Szajol, 2013. február 7. 
 

Czékmási Csilla 
Intézmény vezető 
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