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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. 

- 32/2015. (V.27.) sz. önkormányzati határozat a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

 

Személyi feltételek  
 

 

2017-ben 3 főállású alkalmazottja volt az intézménynek: 1 fő intézményvezető, 1 fő 

könyvtáros és 1 fő IKSZT alkalmazott (2018. július 1-től 4 órás jogviszonyban). A szakmai 

munkát közhasznú foglalkoztatottak segítették: 

- 1 fő kisegítői munkakörben 2017. június 30-ig. Július és augusztus hónapban nem volt 

kisegítő az intézményben. Szeptember 5-től ismét közfoglalkoztatás keretében történt a 

takarítói feladatok ellátása. 

- 1 fő az Országos Széchényi Könyvtár közfoglalkoztatási programjában 2018. február 28-ig, 

majd ezt követően március 1-től 2018. november 16-ig. 

- 1 fő a Nemzeti Művelődési Intézet közfoglalkoztatási programjában 2017. október 12-től 

2018. február 28-ig. 
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Képzés, tanfolyam: 

 

A 32/2017. (XII.12.) sz. EMMI rendelet alapján elkészült az intézmény új, 5 éves 

továbbképzési terve, valamint 2018. évi beiskolázási terve. 2018-ban Czékmási Csilla 

elvégezte a Nemzeti Művelődési Intézet által szerzett Közművelődési kiválósági modell 60 

órás tanfolyamot. Az itt szerzett ismeretek elősegítik, hogy az intézmény a minőségbiztosítási 

elvek szerint építse fel tevékenységét, és előkészítse az önértékelési dokumentumot. 

 

Czékmási Csilla 2018 őszén teljesítette a költségvetési szervek vezetői, valamint gazdasági 

vezetői részére jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettséget, a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal által szervezett e-learning képzésen. 

 

Jászberényiné Farády Ildikó A digitális készségek elsajátítása és fejlesztése a DJP pontokon 

megnevezésű  képzésen vett részt a GINOP-3.3.1-16-2016-00001 pályázat kertében, melynek 

célja, hogy hatékony segítséget tudjon nyújtani az okos telefonok, tabletek és laptopok 

használatához.    

 

 

Tárgyi feltételek 

 

A nagyteremben felújításra kerültek az asztalok, mert a sok szállítás, pakolás miatt már 

nagyon elhasználódtak. Az összes asztallap cseréje megtörtént. Beszerzésre került egy 

iratszekrény, illetve egy darab laptop és egy fényképezőgép a programok dokumentálásához.  

Az udvaron elkészült a mozgássérült feljáró és járda aszfaltozása.  

 

Pályázataink: 

 

2014. júniusában befejeződött a    TÁMOP 3.2.3.B-12/1-0161 sz. „Kreatív szolgáltatások és 

programok az IKSZT-ben” című pályázatunk. A pályázat fenntartási időszaka azonban 

2019-ig tart. Ennek megfelelően szerveztünk olyan programokat, amelyek megfeleltek a 

pályázati kiírásnak. 2018-ben 4 alkalommal, összesen 104 fő részvételével valósítottunk meg 

programokat. (Jóga, kézműves foglalkozás, interaktív foglalkozás, helytörténeti foglalkozás).  

 

Partnerként vettünk részt a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete „ 

Védőháló a Család társadalmi szerepének megerősítése Szolnok térségében a 

Vöröskereszt segítségével” című pályázat megvalósításában. Ebben a pályázatban több 

program is megvalósult az intézményben, amelyek közül három a mi szervezésünkben történt 

2018-ban. (Egészséges életmód alapjai: testi-lelki egyensúly kialakítása, megőrzése, 

környezettudatosság kialakítása a család fogyasztási szokásaiban, céltudatos és egyértelmű 

kommunikációs készségek fejlesztése.) 

 

Intézményünk 2016-ban pályázatot nyújtott be „ A közösségi internet hozzáférési pontok 

fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című kiemelt GINOP projekt 

megvalósítására. A projekt keretében informatikai eszközök térítésmentes használatára 

lehetett pályázni. A pályázati csomagot 2018 júliusában kaptuk meg:  

- 3 db laptop 

- 2 db tablet 
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- 2 db okostelefon 

- 1 db projektor 

- 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló egyben) 

- 1 db beltéri Wifi Acces Point 

- 1 db kültéri Wifi Access Point 

- 1 db router  

 

A pályázat fenntartási időszakában képzéseket, ismeretterjesztő előadásokat szerveztünk 

rendszeresen havonta egy alkalommal, melynek célja a lakosság digitális ismereteinek 

bővítése. 

 

A Földművelésügyi Minisztérium hungarikum pályázatán az intézmény 359.410.- Ft-ot 

nyert, melynek megvalósítása 2018. szeptember1- 2019.január 31 között történik. A tervezett   

tevékenységek: 

- kisfilm készítésére írtunk ki pályázatot általános és középiskolások számára, melynek 

célja a településünk idős lakosainak a megszólaltatása: mesék a gyermekkorról, 

ünnepekről, és hétköznapokról. A legjobb filmeket szeretnénk bemutatni az értéktár 

napon, illetve a Szajoli Emlékezet Oldalán. 

- ismeretterjesztő előadások 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.  

 

 

A Csoóri Sándor Program a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő – 

Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei 

és népdalköri – szervezeteket, közösségeket támogatja. 2018-ban a Harmónia Szabadidő és 

Kulturális Közhasznú Egyesülettel közösen készítettük el a pályázatot, amely 549.000.- Ft 

támogatásban részesült. Az összegből a Szajoli daloskör és a Tinóka citerazenekar tagjai 

számára fellépő ruhákat, citerákat vásárolunk, valamint citera oktató segíti majd a további 

tanulást.  

 

Közművelődési programjaink közül szeretném kiemelni: 

 

Fontosnak tartottuk ebben az évben is, hogy rendszeresen szervezzünk programokat a 

kisgyermeket nevelő családok számára is. A Baba-mama klub kéthetente valósult meg, 

amelyen nemcsak anyukák, babák hanem már az apukák is megjelentek. Igyekeztünk 

színesíteni ezeket az alkalmakat bábozással, meseolvasással, kézműveskedéssel. 2018-ban a 

programok szervezésében egyre jobban részt vállaltak az anyukák.  

 

2018 májusában először vettünk részt a Vándorló Bográcsok című programon Tiszatenyőn. 

A településünk vendégként kapott meghívást az összesen 7 település  hagyományőrző, 

közösségfejlesztő programjára. A rendezvényen Szajol képviseletében fellépett a 

Csipkerózsika csoport, valamint a Szajoli Daloskör. A kultúra sátorban bemutatkozott az 

értéktár, valamint az olasz önkéntesek gitároztak a fiataloknak.  A kulturális programok ideje 

alatt a mi udvarházunkban is elkészültek a finom ételek, melyeket a résztvevők 
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megvásárolhattak. A hájas tésztából készült süteményünk különdíjban részesült. (a hájas 

tészta receptje az eltelt időszakban felvételre került a szajoli értéktárba). A rendezvényre 

településünkről is sokan ellátogattak.       

 

2018.október 16-án meghívást kaptunk Jászapátiba , a Pájer Antal Művelődési Ház  „Gyertek 

hozzánk vendégségbe” című programjára. Ezen a napon találkoztak és tapasztalatot cseréltek 

a települések Ökokörei, Gazdálkodj okosan! Háztáji klubjai. A programon Knappné Magda 

Valéria tartott előadást „Környezettudatosság kialakítása a család fogyasztási szokásaiban” 

címmel.  

 

A szakmai feladataink ellátása mellett nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a településen 

működő civil szervezetek, közösségek számára segítséget nyújtsunk. Készítettünk a 

számukra meghívókat, plakátokat, beszámolókat, munkaterveket, dekorációt.  Jelentős 

számban valósultak meg együttműködésben programok a civil szervezetekkel.  

Harmónia SZKKE: finn kulturális délután/hét, ifjúsági vetélkedő, kézműves foglalkozások, 

hagyományőrző húsvéti és adventi programok 

Együtt Egymásért Klub: Tarkabarka kiállítás, Országos Könyvtári Napok, Mihály napi vásár. 

Vöröskereszt: egészségügyi hónapban gyermek és ifjúsági programok. 

 

Gyermekek és fiatalok számára szervezett programjaink közül szeretném kiemelni az 

angol nyelv tanulását segítő foglalkozásainkat (heti rendszerességgel tankörök, foglalkozások, 

English Coffee), valamint a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programjainkat (maratoni 

vetélkedő, kézműves foglalkozások,bábozás).   

 

Részt vállaltunk a Harmónia Egyesület értékteremtő programjainak a megvalósításában: 

 

- 2018. május 31-én fejeződött be az „Adj, hogy több lehess!” című pályázati projekt, 

amelyben két olasz fiatal dolgozott nálunk önkéntesként. A projekt célja az volt, hogy 

szabadidős programokat szervezzenek a gyermekeknek és fiataloknak. E mellett 

nagyon fontos cél volt, hogy az idegen nyelv tanulására a gyakorlatban is legyen 

lehetősége az itt élő fiataloknak. A két önkéntes részt vett műfordító verseny, 

nyelvi szakkörök és nyelvi tábor szervezésében. A zene és bábozás nagy hangsúlyt 

kapott eben a projektben. A két fiatal tehetsége, személyisége nagy hatással volt  

mindenkire, ezért sok rendezvényre kaptak meghívást a helyi közösségektől, civil 

szervezetektől.    

- 2018 augusztusában új projekt kezdődött, újabb önkéntesek részvételével, akik 

Finnországból érkeztek. A projekt címe: Kreatív tanulás! Mindkét fiatal nagyon 

gyorsan beilleszkedett és hasonlóan az előző projekthez végezték/végzik a 

tevékenységüket. A település egy új kultúrával ismerkedhetett meg a finn délutánon, a 

karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó finn héten és a hétköznapokon is. Nagy 

eredménynek tartjuk, hogy egyre többször van alkalmunk megtapasztalni egy-egy 

idegen nyelvű beszélgetést a fiatalok között, a szerdai English Coffee-n 6-8 fiatal vett 

részt rendszeresen.  

 

Ebben az évben is sok középiskolás fiatal teljesítette az intézményben az érettségihez 

szükséges közösségi szolgálatot. A fiatalok segítettek kézműves foglalkozáson, jelenléti ív 

készítésben, fotózásban, vetélkedő szervezésében, szórólapozásban. Az előző évekhez képest 
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csökkent a fiatalok száma, és a teljesített órák száma, melynek oka valószínűleg hogy a 

közösségi szolgálatot már több helyen lehet teljesíteni.   

 

 

Közösségi szolgálatban résztvevő fiatalok 

 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Létszám 

 

22 fő 34 fő 31 31 27 

Óraszám 

 

323 óra 454 óra 530 óra 429 óra 246 óra 

 

 

 

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:  

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 

  

Alkalom 

 

Létszám 

 

 

 

Alkalom 

 

 

Létszám 

 

 

Alkalom 

 

 

Létszám 

 

 

Alkalom 

 

 

Létszám 

 
Műsoros előadás 5 377 7 420 5 408 8 823 

Táncos rendezvény 2 152 3 240 3 324 4 266 

Ismeretterjesztő 

programok 

40 669 32 628 51 829 90 988 

Klubok 6 220 6 220 7 164 7 173 

Tanfolyam 9 1413 9 1159 6 1558 6 1278 

Játszóház/játékház 34 503 22 327 10 187 6 199 

Kiállítás 7 296 5 280 7 390 3 355 

Vetélkedő 5 222 6 254 7 225 3 104 

Nyári tábor 2 30 3 40 3 45 2 30 

Külső szervek 

rendezvényei 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 4083 75 4200 51 3471 

 

 

 

90 

 

4275 

 
Összesen:  7965  7768  7601  8491 

 

 

 

 
 


