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I. Az intézmény működésének tárgyi és személyi feltételei 
 
I/1. Az intézmény egységei: 

• művelődési ház 
• könyvtár 
• faluház 
• teleház 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete 2003-ban 
alapította a részben önálló gazdálkodású intézményt. A művelődési ház, a 
könyvtár és a teleház egy épületben működik. 
 
Felújítás nem volt a művelődési házban. 
 
Eszközgyarapítás: 
Önkormányzati támogatásból 

• 10 db összecsukható asztal 
• Könyvtári polcok 

Érdekeltségnövelő pályázatból 
• Eligazító táblák a könyvtárba 
• Kölcsönző pult 
• Iratszekrény 
• DVD polc 
• Tárgyalóasztal + 8 db kárpitozott szék 
• 4 db forgószék 
• 5 db sör sörasztal padokkal  
• Szalagfüggöny a teleházba és a zongoraterembe 
• 2 db sátor 
• Laptop 
• Nyomtató a Faluházba 

 
I/2. Személyi állomány: 

• közalkalmazotti jogviszonyba 3 fő 
    igazgató – szakirányú egyetemi végzettség ( 8 órás ) 
    könyvtáros – középfokú szaktanfolyam ( 8 órás ) 
    kulturális munkatárs – nem szakirányú egyetem (4 órás) 
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    kulturális munkatárs – érettségi ( 4 órás ) 
 

• Munka Törvénykönyve alapján 1 fő 
   technikai alkalmazott gondnok, takarító ( 8 órás ) 

• vállalkozói jogviszonyban 1 fő 
   teleház vezetője 

• nyugdíjasként 1 fő 
   faluház gondnoka ( havi 50 óra ) 

 
I/3. Nyitva tartási rend 2010-ben 
   
Könyvtár: 
  H-SZ-P   14-20 óráig 
  K-CS        9-15 óráig 
   
Teleház: 
  H-SZ-P   16-20 óráig 
  K-CS        9-13 óráig 
 
A művelődési ház a munkanapokon 8-20 óráig, hétvégén a programokhoz 
igazodva tartott nyitva. 
 
 
 
 

II. Bevételek alakulása 2002-2010. között 
 
II/1. M űvelődési ház és Teleház 
  / lásd 1. számú táblázat / 
 
A művelődési ház saját bevétele a ház egyes helyiségeinek bérbeadásából, 
pályázati támogatásból és a teleház szolgáltatásaiért kifizetett használati díjakból 
tevődik össze.  A teleház szolgáltatásait igénybe vevők száma folyamatosan 
csökken. A használói szokások azonban az utóbbi időben észrevehetően 
átalakultak. Többen veszik igénybe hivatalos ügyeik elintézése céljából ezt a 
szolgáltatást. Az elmúlt időszakban jelentős mértékben növekedett az internet 
hozzáférhetőséggel rendelkező háztartások száma. Ez a tényező is befolyásolja a 
teleház látogatói számának csökkenését. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
II/2. Könyvtár 
  / lásd 1. számú táblázat / 
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Érdekeltségnövelő pályázaton 187 eFt vissza nem térítendő támogatást nyertünk 
állománygyarapításra. 
 
 
 
 

III. Rendezvények statisztikai adatai 
 
III/1. Rendezvények és a résztvevők számának alakulása a művelődési 
házban 
 / lásd 6-7. számú táblázatok / 
 

• A részvevők száma több - tanfolyamok, konferenciák, falunap - esetben 
átlagos, vagy becsült szám, tájékoztató jellegű, az összehasonlítást 
szolgálja. 

• A külső szervezésű rendezvények lebonyolításában a tárgyi és személyi 
feltételek biztosításával vállal jelentős szerepet a művelődési ház. 

• A Nyugdíjas Klub minden hétfőn találkozik a kisteremben.  
• A zenebölcsi foglalkozásait - változó létszámmal – sokan igénybe veszik. 

A közösségteremtés szempontjából meghatározó jelentőséggel bír az 
önkormányzat anyagi támogatásával megvalósuló program. 

• Gyermekeknek és felnőtteknek indult táncház és kézműves foglalkozás az 
első félévben 6 alkalommal szombatonként került megrendezésre. 

A régi művelődési ház nagytermére is szükség van. Sokszor párhuzamosan 
zajlanak programok a művelődési házban, ezért ezt az épületet is használni 
kell. A használók ezt nem szívesen fogadják, de ez egy kényszer állapot. A 
művelődési ház nagytermében az előre nem tervezhető konferenciák, 
előadások, lakossági fórumok, tanfolyamok a szokásos rendet erőteljesen 
megváltoztathatják.  
Kívánatos lenne, hogy a sport foglalkozások átkerüljenek az iskola újjáépített 
tornatermében, vagy a csarnok egy részébe.  
Az intézmény hagyományaihoz híven igyekszik kiemelt figyelmet fordítani a 
rendezvények, műsorok tartalmi és formai igényességére. 
2010. március 12-én a Kormorán együttes koncertje csarnokavató kulturális 
rendezvény volt. Színvonalas koncertek, előadások színhelyének kiválóan 
alkalmas a Sportcsarnok.  

 
 
III/2. A m űvelődési házban működő művészetoktatási intézmény 

 
Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alsónémedi tagozatai 
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• zongora – hétfő, szerda, csütörtök, péntek 12-18 óráig 
• irodalmi tagozat – kedd 15-1630 óráig 
                                   csütörtök 15-1630 óráig 
• citera tagozat – kedd 15-18 óráig 
• gitár – szerda 15-18 óráig 

 
 
 
III/3. A m űvelődési házban működő klubok, amatőr művészeti csoportok 
 

• nyugdíjas klub  
• NYWYG Galagonya kézműves csoportja 
• zenebölcsi  
• társastánc 
• modern tánc 
• Boksz Aerobic Klub 
• Női torna  
• Pilates torna 
• taj csi  

 
III/4. Egyéb rendezvények: 
 
a./ Saját szervezésben a teleház 3 csoportban alapfokú számítógép kezelői 
tanfolyamot tartott 
 
b./ Külső szervezetek által a következő tanfolyamok színhelye volt az 
intézmény: 

• KRESZ tanfolyam 
• Növényvédő tanfolyam 
• Agrárkamara továbbképzései 

 
c./ Konferenciák, ismeretterjesztő előadások, tanácsadások 
 
d./ önkormányzati rendezvények  
 
e./ árubemutatók 
 
f./ történelmi évfordulók megemlékezései 
 
g./ társadalmi rendezvények – osztálytalálkozók, esküvők, ballagás 
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h./ a művelődési ház a faluünnepélyek főszervezője és lebonyolítója szabad 
téren és az intézmény épületeiben 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Könyvtár statisztikai adatai  
 
 
IV/1. Vásárolt dokumentumok számának alakulása 2004 és 2010. év között 
 / lásd 3. számú táblázat / 
 
575 db dokumentumok vásároltunk 2010-ban. A teljes állomány feldolgozása a 
SZIKLA könyvtári programmal történik. A feldolgozás naprakész, így az egész 
állományban történő keresés a használók rendelkezésére áll. 
Dokumentum típusok megoszlása: 
Állomány 2009. december 31. 

• 3308 db felnőtt szépirodalom 
• 3573 db felnőtt szakirodalom 
• 2106 db gyermekirodalom (szép+szak) 
• 304 db DVD 
• 100 db CD 

Állomány 2010. december 31. 
• 3537 db felnőtt szépirodalom 
• 3774 db felnőtt szakirodalom 
• 2201 db gyermekirodalom (szép+szak) 
• 349 db DVD 
• 105 db CD 

 
 
IV/2. Állománygyarapításra fordított pénzösszeg alakulása 2004-2010. év  
között 
 / lásd 4. számú táblázat / 
 
2010-ban is jelentős összeget fordítottunk az állomány gyarapítására. 575 db 
dokumentumot vásároltunk, és 24 féle időszaki kiadványhoz is hozzájutnak az 
olvasók. Reményeink szerint a DVD és a CD kölcsönzés bevezetésével a 
könyvek iránt is felkelthetjük az érdeklődést. 
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IV/3. Forgalmi adatok 2004-2010. év között   
 / lásd 5. számú táblázat / 
 
A beiratkozók és a kölcsönzött dokumentumok száma az elmúlt esztendőhöz 
képest számottevően nem változott. Az intézmény elsődleges feladata a jövőben 
is a könyvtár és állományának népszerűsítése, az olvasók, a könyvtárhasználók 
igényeinek szakmailag is a legmagasabb fokon történő kielégítése. 
 
 
 

 V. Faluház 
 
A Faluház a maga sajátos környezetével, megjelenésével érdekes színfolt a 
település életében. „Muzsikusportrék” címmel Halmos Béla népzenekutató 
vezetésével az elmúlt esztendőben is szerveztünk találkozókat.  
Jelentős mértékben csökkent a helytörténeti gyűjtemény udvara, és az állaga is 
megromlott. Reméljük, hogy belátható időn belül visszanyeri az épület és kertje 
az eredeti állapotát. 
2010-ben az Önkormányzat támogatásával megkezdhettük a Faluházban 
fellelhető helytörténeti gyűjtemény szakszerű leltározását. A fotótár teljes 
feldolgozása elkészült. Az ehhez kapcsolódó hangfelvételek készítése 
folyamatban van. 
A Tájház Szövetséggel is folyamatos kapcsolatot tartunk. 
 

VI. Teleház forgalmi adatai 
 / lásd 2. számú táblázat / 
 
A teleház forgalmi adataival kapcsolatban meg kell említeni, hogy azokban csak 
használati alkalmakat rögzítettünk a használati időtartam nem jelenik meg. 
Munkanapokon 2004-2005-ben átlag 8 fő, 2006-ban 6 fő, 2007-ben 4 fő, 2008-
ban 2 fő, 2009-ben 1 fő, 2010-ben 1,2 fő használta az internetet. Az induláshoz 
képest jelentősen csökkent a használók száma. 
A teleházba látogatók szakmai folyóiratokat olvashatnak, valamint a 
folyóiratokhoz tartozó DVD mellékleteket ki is kölcsönözhetik. 
 
 
 
 

VII. Kapcsolatok 
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• A fenntartó önkormányzat maximálisan támogatja az intézményt 
szakmai munkájában, lehetőségeihez mérten anyagi segítséget nyújt a 
folyamatos és színvonalas működéshez, fenntartáshoz, fejlesztésekhez. 

• Az Alsónémedi Hírmondóban állandó rovata az intézménynek. A 
település honlapján is megjelennek hirdetései. 

• Az Alsónémedi történelmi egyházakkal az őket érintő programokat 
folyamatosan egyeztetjük, és bevonjuk a megvalósításba. 

• A civil szervezetek támogatását is élvezzük, az események 
megvalósításában támogatják az intézményt. 

• A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület székhelyeként az 
intézmény használja, szakmai és személyes kapcsolatunk is kiváló. 

• A község oktatási és nevelési intézményeivel folyamatosan 
egyeztetünk, szükség esetén az általuk szervezett programok technikai 
hátterét biztosítjuk, igény szerint szakmai segítséget nyújtunk. 

• A településen működő művészetoktatási intézménnyel állandó 
munkakapcsolatban vagyunk. A folyamatos működést biztosító 
színtereket térítésmentesen rendelkezésre bocsátjuk, helyi 
ügyintézésüket is segítjük. 

• Kistérségi kulturális együttműködési megállapodás keretén belül a 
környező települések kulturális intézményeivel is jó 
munkakapcsolatban vagyunk. / Vecsés, Gyál, Felsőpakony /. 

• A Dabasi Kossuth Lajos Művelődési Központtal mint régióközponttal 
folyamatos a munkakapcsolat, a régiós értekezleteken, 
összejöveteleken, rendezvényeken részt veszünk. 

• A könyvtár a Szentendrei Megyei Könyvtárral van folyamatos 
munkakapcsolatban. 

• A Pest Megyei Közművelődési Központ rendezvényein folyamatosan 
részt veszünk. 

• A Tájház Szövetség rendezvényein részt veszünk, folyamatos 
tájékoztatást kapunk. 

 
Az épületek kihasználtsága, a programok és a résztvevők száma bizonyítja, hogy 
az intézmény a jelenlegi formában történő működése reményeink szerint a 
község igényeinek és elvárásainak megfelelő. Természetesen a folyamatos 
karbantartás és fejlesztés a munkatársak és a fenntartó részéről elengedhetetlenül 
szükséges a szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében.  
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1. számú táblázat       

        

Bevételek megoszlása - művelődési ház    
        

  bevétel 
ebből saját 

eFt pályázat eFt 
önkormányzati 
támogatás eFt    

2002 7.804 1.000   6.804    

2003 11.529 1.034 298 10.197    

2004 26.341 744 4.192 21.404    

2005 15.081 998 9.418 4.665    

2006 16.787 1.117   15.670    

2007 16.621 939 150 15.532    

2008 17.925 1.074 451 16.852    

2009 19.565 636   18.929    

2010 20.537 1.043 1.401 18.093    

        
        

Bevételek megoszlása - könyvtár     

        

  bevétel 
ebből saját 

eFt pályázat eFt 
önkormányzati 
támogatás eFt    

2007 5.804 41 276 5.487    

2008 4.781   287 4.494    

2009 4.835   212 4.623    

2010 7.568 7 187 7.374    

        
        

2. számú táblázat       
        

Teleház forgalmi adatai      
        

  2004-2005 2006 2007 2008 2009 2010  
internet használat 1892 1511 929 409 195 222  

nyomtatás 114 105 58 78 188 54  

adatmentés 46 16 24 21 8 8  

fax 12 9 6 2      

scannelés 5 5       2  
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3. számú táblázat    

Állománygyarapodás   
     

  állomány gyarapodás selejt. dok. időszaki kiad. 

2003.12.31 15457       

2004   140   12 

2004.12.31 15597       

2005   307 1566 31 

2005.12.31 14338       
2006.   365   22 

2006.12.31 14681       
2007.02.01 11130       

      4304   

2007.                                                                                     984   19 

2007.12.31 7810   0   

2008.   825   25 

2008.12.31 8635   0   
2009.   756   25 

2009.12.31 9391   0   
2010.   575   24 

2010.12.31 9966   0   
     

4. számú táblázat    

Állománygyarapítás eFt   
     

  eFt ebből dok. időszaki kiad.  
2004 430 237 193  
2005 866 646 220  
2006 773 574 199  
2007 2.229 2.076 153  
2008 2.056 1.826 230  
2009 1.709 1.481 228  

2010 1.551 1.369 182  

     

5. számú táblázat    

Forgalmi adatok    
     

  beiratkozottak száma ebből 14 év alatt kölcsönzött dok. sz.  
2004 205 102 1978  
2005 194 70 4724  
2006 183 45 4460  
2007 165 66 3280  
2008 228 70 3824  
2009 232 62 4320  

2010 220 69 4375  
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6. számú táblázat         

         
         

Rendezvények és a résztvevők számának alakulása  

         
         
Rendezvények megnevezése 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 
  alkalom fő alkalom fő alkalom fő alkalom fő 
kiállítás 4 555 6 1110     1 140 
színházi előadás 10 1580 11 1330 17 1040 18 1285 
hangverseny 4 300 3 260 3 240 5 470 
mozi 3 210 2 160 7 220     
sport 207 4717 253 3758 176 2410 134 1910 
néptánc 44 1070 48 1125 41 980 16 320 
konferenciák, gazdaképzés 26 1290 16 1050 20 600 7 310 
közélet, politika, fogadóórák 3 100 20 560 27 1250 27 1190 
tanfolyam 26 229 45 352 44 1140 48 860 
egyéb /próbák, tanácsadások 6 240 10 450 13 470 52 340 
esküvő 4 400 5 750 7 1050 8 1200 
klubok 38 760 55 2010 41 1080 44 1040 
bélyegkör 10 50             
társadalmi ünnepek, falunap, 
szüreti felv. 6 1900 7 2650 14 3910 7 2010 
árubemutatók 8 90 27 405 25 375 27 560 
tüdőszűrés, véradás 4   4   4   4   
külső szervezésű rendezvények 26 1560 20 2690 18 1350 24 1550 
művészeti iskola / zongora, 
citera, szolfézs /         138 1670 138 1838 
művészeti iskola / irodalmi 
színpad/         58 1160 59 1180 

összesen 429 15051 532 18650 653 18945 619 16203 
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7. számú táblázat     
     

Rendezvények és a résztvevők számának alakulása az 
új statisztikai rendszer szerint 
        

rendezvények megnevezése 2008 2008 2009 2009 2010 2010  

  alkalom fő alkalom fő alkalom fő  
kiállítások 8 1160 7 980 6 865  
színházi előadás, hangverseny, táncos 
rendezvény 12 1290 19 2220 20 2760  
filmvetítés 1 150 6 280 8 360  
sport /aerobic, hastánc, társastánc/ 78 1677 215 3420 270 4520  
tudományos, ismeretterjesztő előadások 4 175 9 450 2 84  
külső szervezésben tanfolyamok - 
terembérlet - növényvédő, KRESZ, 
Babatorna 93 1488 67 1176 117 2570  
számítógépes tanfolyam saját szerv. 1 16 1 10 3 cs.  60 600  
tanácsadás / falugazda, szemét, 
látásvizsgálat / 33 330 66 755 74 1415  
információ szolg. /fogadóóra, 
polgárőrök/ 14 1090 21 775 31 1260  
klubok / nyugdíjas, Zenebölcsi, 
NYWYG-Galagonya, Magyarok 
Szövetsége / 100 2233 105 1840 150 2692  
társadalmi rendezvények /esküvő, 
oszt.tal. egyéb/ 12 890 9 1010 8 610  
játszóház, kézműves fogl.  3 350 6 430 5 395  
árubemutató 19 285 18 270 13 195  
faluünnepélyek / tört. évf., Mikulás, 
Betlehem, szüreti/  7 1200 7 2500 8 1890  
önk.rendezvények, tüdőszűrés, véradás 6 500 5 1200 3 890  

művészeti iskola 255 5049 224 3880 257 6752  

összesen 646 17883 785 21196 972 27858  
        
        
 


