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Tisztelt Kulturális Bizottság! 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kérem a Tisztelt Kulturális Bizottságot és a Képviselı-testületet, hogy a mellékelt 2011. évi 
intézményi beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Támogatásukban bízva tisztelettel: 
 
 
Alsónémedi, 2012. április 11.  
 
 
 
 
 
 

………………………….. 
Jobbágy Ilona 
intézményvezetı 
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Feljegyzés  

Tisztelt Képviselı-testület! 
Tisztelt Kulturális Bizottság! 
 

Kissé furcsának találom, hogy a 2011. év eseményeirıl pénzügyi és egyéb adatairól 
nekem kell beszámolnom, mivel 2011. december 20-án vettem át az intézmény vezetését. 
Igaz, a 2011. évben is az intézményben dolgoztam, így a programokról tárgyszerő beszámolót 
tudok készíteni, de a statisztikába, a pénzforgalomba, a rendezvények szerzıdéskötéseibe, a 
könyvtár állományának gyarapításába, selejtezéseibe, a könyvrendelésekbe semmi 
betekintésem nem volt, sıt mint utóbb kiderült a könyvtárosnak sem, mivel a számítógépes 
könyvtári leltározás kódját sem ismertük, és a könyvtár könyvrendeléseit és pénzforgalmát az 
elızı intézményvezetı intézte. 
 
Beszámolóm összeállításában így a fellelhetı dokumentációra kellett támaszkodnom. 
 
Mindenféle bántó szándék nélkül a következı megjegyzéseket vagyok kénytelen tenni: 
 

1. Az átadás-átvételnél derült ki, hogy az intézményi leltárba tartozó eszközök közül úgy 
kerültek az önkormányzat más társintézményéhez pl. számítógépek, hogy azokról 
átadás-átvételi jegyzıkönyv nem készült. 

2. A Teleházat üzemeltetı vállalkozó úgy távozott az intézménybıl, hogy nem történt 
átadás-átvétel a Teleház számítógépparkját és készleteit illetıen.. 

3. A leltárba felvett számítógépeken és azok tartozékain (igaz, érték nem áll mellettük) 
nincs feltüntetve leltári azonosító szám. 

4. Miután hozzájutottunk a könyvtári leltári rendszer kódjához, és áttekintettük a leltári 
állományt, szembeszökıen magas volt azon leltározási számok aránya, melyek mögött 
nincsen kötet (pl. 7900. leltári szám után 8150. a következı tétel, bár a köztük lévı 
leltári számok foglaltak, de könyvcímet nem tartalmaznak!) 

5. Több ezerre tehetı (pl. 2005. december 01.– 1566 kötet, 2007. február 01. -4304 kötet) 
a leselejtezett kötetek száma, de selejtezési jegyzıkönyvet nem találtunk. 

6. A rendelkezésemre bocsátott dokumentáció és a számítógépes leltári nyilvántartás 
ellentmondásai alapján pillanatnyilag áttekinthetetlen, hogy hány kötet alkotja 
pontosan a könyvtár állományát. 

7. A magyarországi közkönyvtárakban fellelhetı alapvetı klasszikusok, sorozatok 
hiányoznak vagy hiányosak (pl. Mikszáth – Jókai - sorozat).  

8. A kézikönyvtárban is találtunk hiányos a sorozatokat, pedig azok nem is 
kölcsönözhetık. 

9. Bár a könyvtár az 1950-es években nyílt, szinte nem is lehet találni olyan könyvet, 
melyet 1976 elıtt adtak ki. S nem hinném, hogy 1976 elıtt csak selejtezésre való 
könyvek alkották a könyvtári állományt. 

 

Kérem ezen tények szíves tudomásul vételét. 



 

 

Beszámoló 

 
Halászy Károly Mővelıdési Ház és 

Könyvtár  

 

 

2011. 
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I.  Az intézmény mőködésének személyi és tárgyi feltételei 

I.1. Az intézmény egységei: 

• Mővelıdési Ház (2 épület: Dózsa György tér 2; Fı út 73.) 
• Könyvtár és Teleház 

• Faluház 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2003-ban alapította a 
részben önálló gazdálkodású intézményt. Az Intézmény jelenleg három épületben mőködik. 
A Teleház különálló mőködtetése megszőnt, a Teleházzal kapcsolatos teendıket a 2011. 
évben a könyvtáros látta el. 
A számítógépek egy része más önkormányzati egységekhez került, használatban lévı 
nyilvános számítógépek száma: 3 db. 
 
Az évfolyamán a mővelıdési házban nem volt felújítás. 
A könyvtár és a mővelıdési ház részére nagyobb értékő eszközgyarapítás nem történt. 

 
Nagyértékő felújítás történt a Faluházban:  
 

• a nádtetı teljes felújítása  

• a kapuzat felújítása, nagykapu cseréje, festés 
• az iskola felıli drótkerítés új kiskapuval, teljes csere 

 

I.2. Személyi állomány 

Közalkalmazotti jogviszony: 
 
1 fı intézményvezetı (szakirányú egyetemi végzettség) - 8 óra 
1 fı könyvtáros  (középfokú szaktanfolyam) – 8 óra 
1 fı könyvtári asszisztens (érettségi) – 4 óra 
1 fı  takarító (8 általános) – 8 óra 
 
Tudományos munkatárs: 
 
1 fı (egyetemi végzettség) – heti húsz óra számla ellenében – ÁFA-kulcs:0% 
 
Nyugdíjas:  
 
1 fı faluházi gondnok ( havi 50 óra) 
 



 

 

I.3. Nyitvatartási rend 
 
Könyvtár:  
H- SZ- P: 14-20 óráig 
K- Cs: 9-13 óráig 
 
Mővelıdési Ház: 
 a munkanapokon 8-20 óráig, hétvégeken az adandó programokhoz igazodva  
 
Faluház: 
K- Cs. 9-17 óráig 
V:15-18 óráig 
 
II. Bevételek alakulása 2011. 

A mővelıdési ház saját bevétele a ház egyes helyiségeinek bérbeadásából, pályázati 
támogatásból tevıdik össze.  

NKA pályázaton elnyert támogatás: 200 000 Ft 
A Faluház Fesztivál keretében jegyeladásból befolyt összeg. 212 000 FT 
Befizetett terembérlet:  
  
A 2011. év bevételei az elıirányzott 807 000 Ft-hoz képest 974 405 Ft teljesítést 
mutatnak. 
 
Sikerült kiadásainkat a tervezett 26 149 000 Ft helyett 22 436 949 Ft mérsékelni. 
 

A könyvtár bevételei a Teleház szolgáltatásaiért kifizetett használati díjakból, késedelmi 
díjakból illetve érdekeltségnövelı támogatás esetleg pályázati forrásokból tevıdnek össze. 

2011. évben könyvtárunk 210 000 Ft érdekeltségnövelı támogatásban részesült. 

III. M ővelıdési Ház 

Statisztikai adatok 

Részben önállóan mőködı közmővelıdési intézmény 

Alkotó mővelıdési közösségek tagjainak száma: 134 fı 

Klubok, szakkörök résztvevıinek száma: 115 fı 

A rendezvények látogatottsága éves szinten: 8 722 fı 



A Mővelıdési Házban mőködı mővészetoktatási intézmény 

Fantázia Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alsónémedi Tagozatai: 

zongora és szintetizátor: hétfı-szerda péntek 12-18 óra 
színjáték: hétfı-péntek: 14-18 óra 
citera: kedd:  15-18 
klasszikus gitár: 14-20 

A Mővelıdési Házban mőködı klubok, amatır mővészeti csoportok  

Nyugdíjas Klub 
Nywyg Galagonya kézmőves csoportja 
Zene bölcsi 
Társas tánc 
Modern tánc 
Nıi torna 
Zumba 
 
Egyéb rendezvények: 
Tüdıszőrés 
Véradás 
Karitatív tevékenység – ruhagyőjtés a rászorultaknak 
Különbözı szervezetek  részére teremhasználati lehetıség pl. Falugazdász 
KRESZ-tanfolyam 
Növényvédı Tanfolyam 
Agrárkamara továbbképzései 
Elıadások 
Termékbemutatók 
Kiállítások 
Társadalmi rendezvények, pl. osztálytalálkozók, esküvık 
 
Ünnepi megemlékezések: 
Történelmi évfordulók 
Nemzeti ünnepek: március 15, augusztus 20 , október 23.  községi megemlékezések 
Szabadság Napja 
Trianon Emlékünnep 
Aradi Vértanúk Napja 
Kultúra Napja 
Költészet Napja 
Adventi Gála és Kirakodóvásár 
Mővészeti Iskola Vizsgaelıadásai 
Mikulás 
Faluház Fesztivál 
Községi Gyermeknap 



 

IV. Községi Könyvtár 

Fıbb statisztikai adatok 

Részben önállóan mőködı községi könyvtár 

Állományszám: 10 741 kötet 
Regisztált könyvtárhasználó: 210 fı 
Kölcsönzött dokumentum a tárgy évben: 3325 
 
Állománygyarapításra fordított pénzösszeg:  1 344 002 Ft  

Könyvvásárlás: 1 013 947 Ft 
Folyóirat vásárlás: 238 535 Ft 
DVD-film vásárlása: 91 520 Ft 
  
V. Faluház   
 
A Faluházban folyó szakmai tevékenység: 
A digitalizált fotótár és tárgyi néprajzi leltár elkészült, az állomány gyarapítása és rendezése 
folyamatos. 
Elkészült a közel 250 oldalas 450 képet tartalmazó Alsónémedi Képeskönyv. 
A még fellelhetı helytörténeti adatok győjtése, tárgyi és szellemi népéletkutatás folytatódik, s 
azok szakmai feldolgozása szintén. 
Faluház Fesztivál háromnapos rendezvénysorozat nagy sikerrel zajlott, a falu lakossága várja 
a méltó folytatást. 
A Faluház a maga sajátos környezetével és győjteményével igen értékes színfoltja és 
közösségi színtere a település életének. 
„Muzsikusportrék” címmel Halmos Béla népzenekutató elıadás sorozatot tartott, melyet 
nagyérdeklıdés övezett. 
A Tájház Szövetség tagjaként bekapcsolódtunk a Néprajzi győjtemények, Faluházak, 
Tájházak országos hálózatába. 
 

VI. Kapcsolatok 

A fenntartó Önkormányzat maximálisan támogatja az Intézményt szakmai munkájában. 
Anyagi segítséget nyújt a folyamatos és színvonalas mőködtetéséhez, fenntartásához, 
fejlesztéséhez. 

Az Alsónémedi Hírmondó szerkesztésébe bekapcsolódott a Mővelıdési Ház, állandó rovatban 
tájékoztatjuk a lakosságot a kulturális lehetıségekrıl, valamint közmővelıdési szerepet is 
betöltünk. 



Az Alsónémedi Honlapon rendszeresen frissítve megjelennek a Mővelıdési Ház információi 
is. 

A történelmi egyházakkal jó kapcsolatot ápolunk, kölcsönösen bekapcsolódunk egymás 
rendezvényeibe. 

A civil szervezetek támogatását is élvezzük. Számos közös szervezéső rendezvényt tartottunk, 
pl. Faluház Fesztivál, Községi Gyermeknap. 

A község oktatási és nevelési intézményeivel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, programokat 
szervezünk (pl. bábelıadás az óvodában) igény szerint szakmai és technikai segítséget 
nyújtunk. 

A településen mőködı Mővészeti Iskolával állandó munkakapcsolatban vagyunk. 

A Kistérségi Kulturális Együttmőködési Megállapodása keretén belül a környezı települések 
mővelıdési házaival is eredményes munkakapcsolatban vagyunk, pl. Felsıpakony, Gyál, 
Dabas, Bugyi, Dunaharaszti. 

A Pest megyei Közmővelıdési Intézet szakmai útmutatóit figyelembe vettük 

Továbbképzéseken, tanfolyamokon, közintézményi konferenciákon részt vettünk. 

A Pest megyei Könyvtárral folyamatos informális és szakmai kapcsolatot ápolunk. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Halászy Károly Mővelıdési Ház 

és Könyvtár 

 

 

Munkaterv 

 

2012. 
Összeállította: 

 

Jobbágy Ilona 

intézményvezetı 



 

 

Időpont Esemény Tervezett 

költség igény/Ft 

Helyszín 

január 22. vasárnap Kultúra Napja 

Alsónémedi Képeskönyv 

ünnepélyes átadása 

160 000 Az iskola Aulája 

február  11. szombat  Szülők-Pedagógusok Bálja 

szervezési feladatok 

- Betyár étterem 

március 5 hétfő Nőnap - A nő dicsérete zenés 

irodalmi összeállítás 

40 000 Ft Opál-ház 

március 15. 

csütörtök 

Községi ünnep 

Kültéri hangosítás 

150 000 Ft  Szabadság tér 

március 22. 

csütörtök 

Víz világnapja – előadás és 

filmvetítés 

5 000 Opál-ház 

április 1-3. vasárnap-

kedd 

Széchenyi Napok 

szervezési munkák 

Kézműves foglalkozás a Faluházban 

- Iskola 

április 11. szerda Költészet napja - Faluház 

április 21 szombat Föld napja - Túraszombat 1. 4 alkalom/ 80 

000 

 

április 24. kedd Faluházi esték 1. 

Halmos Béla 

50 000 Faluház 

április 27. péntek Péntek esti Filmklub - Opál-ház 

április 29 vasárnap Táncművészeti Világnap 

Táncbemutató- moderntánc, 

klasszikus tánc, helyi tánccsoportok 

bemutatkozása 

50 000 Aula 

május 6 . vasárnap Anyák napja zenés -verses 

összeállítás az a művészeti iskolások 

20 000 Opál-ház 



közreműködésével 

május 12. szombat Túraszombat 1.  Madarak és fák 

napja 

10 000  

május 25. péntek Péntek esti Filmklub - Opál-ház 

május 21. 

hétfő 

Gyermeknap egész napos játékos 

sportnap – több helyszínen 

350 000 Ft Tornacsarnok, 

Focipálya, 

Nagygödör 

június 1. péntek Zengő ABC színházi előadás 

óvodásoknak és kisiskolásoknak 

Pedagógusok ünnepe 

műsor és találkozó aktív és 

nyugdíjas pedagógusoknak 

100 000 Opál-ház 

június 3 . vasárnap Trianoni emlékünnep 

Kültéri hangosítás 

50 000 Szabadság tér 

június 23. szombat Szent Iván éji mulatság fiataloknak 

Kültéri Hangosítás 

 

 

 

- Kültéri 

Faluház udvara 

június 29. péntek Semmelweis Nap, Köztisztviselők 

Napja 

műsor és találkozó 

100 000 Opál-ház 

augusztus 13-17. 

hétfő-péntek 

Nyári napközi a Faluház környékén 200 000 Faluház 

augusztus 20. hétfő Községi ünnep és családi nap 

Kültéri hangosítás 

100 000 Szent István tér 

szeptember 8-9 

szombat-vasárnap 

Falunapok 

Pörköltfesztivál, kulturális és sport  

programok 

Kültéri hangosítás, Aula hangosítás 

1 000 000 Faluház és Iskola 

között 



szeptember 22. 

szombat 

Túraszombat 2. -  

szeptember 29. Szüreti felvonulás és Bál 1 000 000  

október 4. csütörtök Népmese napja 

Állatok világnapja – színházi 

előadás iskolásoknak, óvodásoknak 

60  000 Aula 

október 6. szombat Mécses gyújtás az aradi 13- ak 

kopjafájánál 

- Szabadság tér 

október 7. vasárnap Községi idősek napja 100 000 Aula vagy Opál  

Október 9. kedd Faluházi esték- Halmos Béla 2  50 000 Faluház 

október 13. szombat Túraszombat 2.    

október 23. kedd Községi Ünnep  

Beltéri hangosítás 

50 000 Opál-ház 

október 26. péntek  Péntek esti Filmklub 

 

- Opál-ház 

november 11. 

vasárnap 

Márton napi vigasság 100 000 Opál-ház 

november 17 

szombat 

Magyar népdal és népköltészet 

hete 

műsor 

60 000 Opál- ház 

November 20, kedd Falházi esték – Halmos  Béla 3.. 50 000 Faluház 

november 30. péntek Péntek esti Filmklub - Opál-ház 

december 5. szerda  Községi Mikulás 20 000 A falu főbb közterei 

december 15. 

szombat 

Adventi várakozás, Karácsonyi Gála 

Beltéri Hangosítás 

50 000 Aula 

december 16. 

vasárnap 

Karácsonyi lámpagyújtás  

Kültéri hangosítás 

20 000 Szabadság tér 

december 23. 

vasárnap 

Élő Betlehem 100 000 Római katolikus 

templom mellett 



     

 

Egyéb tervezett rendezvények: 

Színházi előadás óvodásoknak, iskolásoknak évi 4 alkalom 

Mozi az iskolásoknak, óvodásoknak évi 2 alkalom 

Film-színház, műsoros est a nyugdíjasoknak évi 4 alkalom 

Ifjúsági Klub megszervezése és programok 

        Összesen: 500 000 

 

 

Éves szinten: 5 000 0000 Ft 

Kiemelt feladatnak érezzük az ifjúság helyi kulturálódási és szórakozási lehetőségeinek kibővítését és 

rendszeres programok biztosítását. 

 

Alsónémedi, 2012. április11. 

 

 

Jobbágy Ilona 
intézményvezetı 


