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1. Helyzetelemzés 
 
A közművelődés legfontosabb feladata, hogy a magyar kultúrát megőrizze, azt frissen tartsa, biztosítsa 

annak lehetőségét, hogy a következő generáció is beszélje a magyar nyelvet, olvassa az irodalmat, 

keretet adjon a jövő generációinak értékképzéséhez. A ma feladata és felelőssége kinevelni a 15-20 év 

múlva is igényes gyáli kultúrafelhasználó és a kultúrát gyarapító közösséget. A gyermek, maga is szülő 

lesz, és az a gyermek, aki a kultúrában természetesen mozog, hat, maga is átadja a saját gyermekének a 

nemzetének, közösségének kultúráját. A fejlődő, identitásában egyre tudatosabb, folyamatosan 

gyarapodó város Gyál, a közösségi művelődés, a kulturált társas együtt alkotás otthona, a kulturális 

értékek megőrzője, gyarapítója. A város a közművelődési, közösségfejlesztési feladatát 2003-óta az 

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményén keresztül látja el. Járási központként a 

város és a környék lakói természetes módon magukénak érzik, használják és folyamatosan gyarapítják 

a város közösségi életét. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Közművelődési, 

közgyűjteményi feladatokat is ellát, emellett civil szolgáltató házként a közösségfejlesztési folyamatok 

támogatásával humánerőforrás-fejlesztési feladatokat is végez.   

 

2019-ban az Intézmény működését a szervezeti, szakmai, kommunikációs és közkapcsolati 

rendszereinek a megerősítése jellemezte. A 2018-ban lezárult intézményi válságkezelést követően, 

2019-ben minden szakmai területen stabil, tervezett, szervezett munkafolyamatok váltak jellemzővé. 

Ennek köszönhetően 2019-ben az éves látogatószám 113 836 fő volt. A Közösségi Ház által 

szervezett és kísért programszám meghaladta az 3205, ami napi 8,8 eseményt jelent. A honlap és 

a Facebook felületek látogatottsága nőtt, míg az előbbit 12 ezer fő használja rendszeresen, addig 

az utóbbi követőinek száma 36 százalékkal 2750 főre nőt, az elért olvasók száma havi 25 ezer fő 

volt, a rendszeres bejegyzésolvasók száma elérte a havi 16 ezer főt.  

A Közösségi Ház  éves program-látószámában a Könyvtári rendezvény látogatószám 4 százalék 

volt 2019-ben. A Könyvtár rendszeres használók száma 10.970 volt 2019-ben, ami a Közösségi Ház 

látogatószámához arányosítva 9,8 százalék. 

A programstruktúra – a közönség elvárásához igazodva évadokra bontott – tervezés alapján állt össze. 

Az őszi-tavaszi, nyári program-, és fesztiválkínálat és az őszi-tavaszi kínálat már a 2019-2020 közötti 

időszakra tervez, ami áttekinthetőbb a közönségnek, hatékonyabb kommunikációt és 

közönségszervezést tett lehetővé.  

Megerősödtek a legfontosabb közösségfejlesztési pillérek: gyermekszínházi bérletsorozatok - 2019 

őszén-telén már átlagosan havi 1000 gyermek, 5 bérletsorozatban rendszeresen vesz részt színházi 

fejlesztésen -, felnőttszínházi programkínálat, koncert kínálat, klubprogramok, fejlesztési programok, 

rekreációs, egészségmegóvó, környezettudatos események, civil események.  

A hagyományos gyáli értékek mellett új közösségfejlesztési tartalmakat is sikerült meggyökereztetni: a 

nyári gyermektábori kínálat, az ifjúságfejlesztési program, környezettudatos-, rekreációs-, 
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egészségmegőrző- és a társadalmi elfogadást erősítő, ifjúsági zenei és színházi tehetségfejlesztő 

programok kerültek előtérbe, fejlesztve az egyéni és társas kompetenciákat. 

Az intézmény humánerőforrás állományát sikerült megőrizni, ami a közalkalmazotti bérezést alapul 

véve nehéz szakmai kihívást jelentett 2019-ben is. A korábban fennálló állapot – amely szerint az 

elrendelt többletszakmai feladat és munkában töltött idő nem került kifizetésre – megszűnt, ez javította 

a kollégák lojalitását, de továbbra is cél a helyi közművelődési életpálya bevezetése és a bérkorrekció 

lehetőségének megteremtése, valamint az egyéni szakmai képzési programok támogatási feltételének 

megteremtése.  

A könyvtár és a közművelődési intézmény szakmai kereteinek működése 2019-ben biztosított volt. A 

könyvtárvezetői pályázatot követően 2020. januártól öt éves kinevezéssel, a korábbi megbízott 

könyvtárvezető látja el a könyvtárszakmai irányítási feladatokat. Az SZMSZ 2019-es módosítását 

követően, a mindenkori könyvtárvezető tölti be az intézményvezető-helyettesi feladatokat is, így 

biztosított az ágazati területek hatékony kohéziója. 

Az Intézmény gazdálkodási, finanszírozási helyzete - az évközben elrendelt fenntartói 10 százalékos 

dologi költségcsökkentés ellenére – szigorú gazdálkodással, a költségvetési keretek átcsoportosításával, 

a saját bevételek maximalizálásával biztosított volt. Az Intézmény költségvetésében 2018-hoz képest a 

programköltségvetés megduplázódott, de az épületüzemeltetéssel, rezsikiadások növekedésével, az 

állagmegóvással kapcsolatos kiadások erőteljesen feszítették a gazdálkodási kereteket. Az intézmény 

további támogatásával jelentős minőségi közszolgáltatás biztosítható. 

Stabilizálódott a közkapcsolati rendszer, a Közösségi Ház elszigetelődése megszűnt, napi és hatékony a 

kapcsolat a gyáli intézményekkel és közösségekkel. A Közösségi Ház működésének iránya világossá 

vált a közösségek előtt, van karaktere, folyamatosan végez humánerőforrás-, és kompetenciafejlesztési 

feladatokat. A Közösségi ház folyamatosan kezdeményezett a gyáli közösségek érdekében. A 2018 és 

2019 év végén a gyáli intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal rögzített közös célok, 

feladatok, a közművelődési kerekasztal keretében rögzített közös cselekvés fő céljait biztosították a 

hatékony feladatellátást. Az óvodákkal, iskolákkal szorosan együttműködve, szakmailag megalapozott 

pedagógiai munka támogatta az Intézmény közművelődési alapelve. Ennek egyik leglátványosabb 

eleme, hogy 2019-ben mindösszesen 5 gyermekszínházi bérletkonstrukcióban, havonta átlagosan 

1000 gyáli gyermek látogatott a Közösségi Házba 21 színházi előadáson összesen 4500 gyermek 

vett részt.  

Hagyománnyá vált a Gyáli Advent programsorozat. November végétől közel 100 program zajlott 

a Közösségi Házban, a látogatók száma közel 10 ezer fő volt 4 hét alatt. A programok a szórakoztatás 

és az aktív együtt töltött idő mellett a kompetenciafejlesztést is támogatták. A Házban működő civil 

szervezetek színvonalas nyitó gálaműsorával indult az adventi forgatag, továbbá ezen időszak alatt a 

Ház vendége volt Piros Ildikó, Halász Judit, Zorán, Dóka Attila, Lui bűvész, Csepp Színház, Pilisi 

Kolibri Táncegyesület. A rendezvénysorozatban a gyáli szervezetek közül közreműködött a Kodály 
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Zoltán Művészeti Alapfokú Művészeti Iskola, Gyáli Önkéntes Szemétszedők, Pedagógiai 

Szakszolgálat, Foltvirágok Foltvarró kör, Liliom óvoda.  

Az előadások és a készség - és kompetenciafejlesztő programok minden korosztályt megszólítottak.  

A Polgármesteri keretéből a Gyáli Arany Gyermeknéptánccsoport számára eszközbeszerzésre nyílt 

lehetőség 1 250 000 Ft értékben. A tánccsoport minden városi nagyrendezvényen bemutatkozott, a 

fejlődése feltételei minden szempontból biztosítottak a fenntartó részéről.  

A legfiatalabb színházra érzékeny ifjúsági korcsoport számára drámapedagógiai csoportot indítottunk, 

felmértük az ifjúsági korcsoport igényeit, megrendeztük az első ifjúsági kerekasztalt, elkezdtük a 

rendszeres ifjúsági műhelyklub szakmai megalapozását, felmértük az ifjúsági klub lehetséges 

célközönségének a számát. 2020-ban elkezdődik a klubtagsági kártyák kiadása, ami szervezett, 

ellenőrzött és világos módszertani keretet ad a fejlesztési folyamathoz.  

Az Öröm a zene, a Hangszert a kézbe és a Hangfoglaló országos tehetségfejlesztő programok 

befogadásával Gyál a magyar ifjúsági zenei élet egyik innovációs és lehetséges helyszínévé vált. 

Tárgyalások kezdődtek egy zenei klubkoncertsorozat és egy ifjúsági zenei fejlesztőműhely 

kialakításáról. Az ifjúsági, zenei vonalnak az erősítése stratégiai, kreatívipari és 

közösségfejlesztési lehetősége lehet a Közösségi Háznak.  

Az épületben – az érdekeltségnövelő pályázat keretében 4.6 millió Ft – fenntartói támogatással további 

2 millió Ft értékben nyílt lehetőség fejlesztésre. Visszaépült a színházteremben a páholy, tűzbiztos, az 

előírásoknak megfelelő kárpitozás épült, átépítésre került a hang- és fénytechnikai vezérlés. 

Köszönhetően Polgármester Úr külön támogatásának – 30 új, színházi ülés került kialakításra – továbbá 

12 pótszék elhelyezésére is nyílt lehetőség. Így a gyáli Közösségi Ház színháztermi kapacitása 262 fő 

lett, ami a dél-pesti régió egyik legnagyobb színházi tere. 2019-ben több színháztermi előadás sikeres 

és telt házas volt, ez is indokolta és ösztönözte a páholy visszaállítását.  

A pályázat keretében további szükséges és indokolt színháztechnikai fejlesztések is történtek. A 

hangtechnikai kiállás a volt mozigépházba került, a hangrendszer minőségi fejlesztést kapott, a páholy 

lángmentes, előírás szerinti kárpitozást.  

Az épület állagmegóvására is jutott forrás, jellemzően saját bevételből. Cserélni kellett az udvari színpad 

napellenzőjét, a könyvtár teljes lámpázatát, pótolni kellett az udvari és beltéri bútorzatot, székek és 

asztalok beszerzésére került sor. Továbbra is jelentős probléma, hogy az épületben a légcserélés, 

fűtés és klimatizálás rendkívül elavult, a korszerűtlenség kihat a programok színvonalára, a 

látogatói elégedettségre. A közel húsz éve folyamatosan használt Közösségi Ház megérett egy 

átfogó felújításra. Az intézményi gazdálkodásban egyre nagyobb problémát okozott a 

korszerűtlen épület karbantartása. Rendszeresen jelentős összeget emésztett fel a nem tervezett 

állagromlásból adódó azonnali károk javítása. Nem megoldott az eszközeink raktározásának 

ügye. A lakosság részéről jelentős a terembérletigény, a kapacitásigényt neheze tudja követni a 

teremkínálat.  
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Aktivitás formája 
Alkalmak    
száma  
2018 

Alkalmak    
száma  
2019 

Résztvevők    
száma 
 2018 

Résztvevők    
száma 
 2019 

Megjegyzés 

Saját szervezésű 
kulturális rendezvény 

110 335 9749 24805 

Színházi előadások, koncertek, 
ismeretterjesztő előadások stb. 

Kiállítás 
6 10 3580 5260 

A kiállítások teljes időtartama alatt 

Egyéb rendezvény 

102 262 8694 27444 

Közéleti, közösségi és 
magánrendezvények 

Civil közösségek 
aktivitása 

435 530 12685 9513 

Belső, egyesületi programok 
(taggyűlések stb.) és a nagyközönség 
számára is nyitott programok 
összesen 

Tanfolyamok 

1551 1202 14207 15249 

*Az összes tanfolyami alkalmak 
száma 

Termékbemutatók 0 0 0 0  

Terembérletes 
rendezvények 

309 387 7760 3881 
 

Közösségi 
szolgáltatások 

 470 5850 2684 

Közszolgáltatók ügyfélszolgálatai, 
jegyértékesítés, Internet-használat, 
stb.(becsült adat) 

Fontosabb aktivitások 
külső helyszíneken 

9 9 23200 25000 

Városi Gyermeknap, Városi Utcabál 
Utcazenei fesztivál, adventi hétvégék, 
stb.(becsült adat) 

 

2522 3205 92.560 113.836 

 

      
1. számú  táblázat: Jellemző aktivitások száma és látogatottsága az Arany János közösségi Ház és Városi Könyvtárban, 2018-ban és 2019-ben 
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2. A 2019. évi szakmai tevékenységet meghatározó irányelvek 
 
Gyál Önkormányzatának kulturális és közművelődési feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §), a kulturális javak védelméről és muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, 

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

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról, továbbá 

a 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 

szabályairól határozzák meg. Az Önkormányzat kötelező feladata a 2011. évi CLXXXIX. törvényből 

kifolyólag a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme és a 

turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. 

(V.31.) önkormányzati rendelete vonatkozik a helyi közművelődésről, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdés 13. pontjában biztosított jogkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, és a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az 1997. évi CXL. szakági 

törvény –illetve annak 2017-es módosítása – a tervezési és helyi kulturális folyamatok közé beemelte a 

kulturális alapellátás elvét. Ez a demokratikus alapelv új szakmai megközelítést kíván a könyvtári, 

levéltári, múzeumi és közművelődési terület munkatársaitól. Az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár ennek mentén mindent megtesz azért, hogy alapellátás alapú kultúrafogyasztás mindenki 

számára hozzáférhető elv legyen.  
 

3. Az intézmény szakmai tevékenységét befolyásoló további tényezők 

Az épületben fennállása óta hozzávetőlegesen 1,11 millió ember fordult meg. Az épület és a telek 

adottsága bővítést nehezen tesz lehetővé. Az újra hangolt Közösségi Ház, a megnövekedett program és 

látogatószámok okán nehezen, vagy nem megfelelő színvonalon tudja kiszolgálni a lakossági igényeket. 

A jelentős térhasználat következményeként generálfelújítást célszerű ütemezni 2020-21-re. 

Hosszútávon – a városfejlesztésben – továbbra is érdemes átgondolni az önálló 21. századi 

könyvtárépület fejlesztést, így kapacitásbővítés jöhetne létre a Közházban. A Könyvtár 

épületrészben többfunkciós tér, további kabinettermek, raktárok alakíthatók ki, a színházterem pedig a 

civil teremmel együtt alkalmas lehet egy klasszikus, széksoros színház kialakítására.  

Az intézmény és a város civil szervezeteinek kapcsolatát 2019-ben az egymás szakmai munkáját segítő 

kölcsönös együttműködés jellemezte. A gyáli szervezetek rendszeresen vették igénybe a Közösségi 

Házat, programjaik és rendezvényeik szervezéséhez, pályázatok írásához. Évek alatt megvalósult a 

partneri együttműködés a nálunk működő civil szervezetekkel és a ház ingyenes használatán túl is 

segítségükre vagyunk a programjaik megvalósulásában (fellépő, technika, technikus, kivetítés, 

dekoráció stb. biztosítása). 
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Az 2. sz. táblázat azt mutatja, hogy az intézményt rendszeresen, térítésmentesen használó 

közösségek mennyi időt töltöttek és mekkora értékben 2019-ban a házban. Tájékoztatásként 

jelezzük, Gyál Város Önkormányzata listaáron számolva mennyi további „támogatással” segítette 

a város civil szervezeteinek működését.  

 
Civil szervezet neve Órák száma 

2018-ban 
Százalékos 
megoszlás 

Terembérleti díj 
listaáron 
számolva (Ft) 

Solymári Béla Nyugd. Ped. Klub 18 1,74 162.000 

Cukorbetegek Egyesülete 72 6,96 1.440.000 

NYHKKE 34 3,29 680.000 

Kertbarát Kör 114 11,01 2.016.000 

PGYSZ 181 17,49 3.620.000 

Őszidő Nyudg. Klub 94 9,08 1.880.00 

KIP 135 13,04 2.315.000 

Fúvósok 95 9,18 1.900.000 

Gyáli Arany Gyermek Néptánc 292 28,21 4.828.000 

Összesen 1035 100 18.841.000 

 
2. számú táblázat: Civil szervezetek rendszeres programjai az intézményben, külön támogatás mellett 

 
Az Intézményben tart fenn ügyfélszolgálatot a falugazdász, az ELMŰ és az FCC Group. Az 

ügyfélszolgálatok fontos közszolgáltatási feladatokat teljesítenek, így esetükben nem, vagy igen 

kedvező teremhasználati díjakat alkalmazunk.   

Költségvetési intézményként a fenntartó meghatározott bevételi kötelezettséget, ezt az előírányzott év 

második felében dinamizálva a lehetőségeket sikerült teljesíteni. 2020-ban óvatosabb tervezés szükséges 

a 2019-es bevételi adatot véleményem szerint 2020-ban nem tudja az intézmény megismételni. 

Nyáron ismét megrendezésre került a szabadtéri rendezvénysorozat. Az idén hat fesztiválestre 

került sor, amelyből kiemelkedett Mácsai Pál és Kárász Eszter előadói estje, a Gyáli Fúvószenekar 

koncertje, Farkas Éva színházának a Kaleidoszkóp színház bemutatója és a Kovács István dalkör 

nótaestje. Sor került a Szent István téren egy szabadtéri filmszínházi vetítésre.  

A gyerekprogramok száma 2019-ben tovább nőtt, az év közbeni, az adventi és könyvtári programok a 

gyerekekre, a gyermekes családokra fókuszáltak. 

2019-ben Márton nap alkalmából a Bartók Béla Általános Iskolával közös szervezésben lámpás 

felvonulást tartottunk, mely a Közösségi Házban szervezett kézműves foglalkozással zárult.  

Neves előadók közreműködésével egészségnapokat tartottunk, melyet több alkalommal a 

Cukorbetegek Egyesületének aktív közreműködésével valósítottunk meg. Vendégünk volt többek 

között Endrei Judit, és Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember is.  

A Közösségi Ház saját csoportjai továbbra is aktívan alakítják Gyál kulturális életét. A Gyál Városi 

Fúvószenekar 2019-ben több alkalommal is emelte a programok színvonalát. A gyáli Arany 

Gyermeknéptáncegyüttes, a foltvarrók, a Kovács István Pál Dalkör, a Pörög a Gyáli Szoknya, a sakk 

kör, a baba-mama klub aktív részesei a Közösségi Ház életének.  
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Képzőművészeti események terén 2019-ben előrelépés történt. Az év első felében a gyáli téli tárlat 

díjazott alkotóinak kiállítása volt látható. Majd a gemenci parkerdő természeti értékeit és Nagy György 

Sándor fotóművész hagyatékát bemutató tárlat, képzőművészeti kiállítás, egy reprezentatív foltvarró 

iparművészeti kiállítás, két gyermekrajzkiállítás, újrahasznosított tárgyak kiállítása, tavaszi varázs 

gobelin kiállítás, és a 29. Gyáli Téli Tárlat volt megtekinthető a Közösségi Házban. Kiemelkedő 

látogatottsága volt a Magyar Szentkorona történetét bemutató dokumentációs kiállításnak, és a 

Foltvirágok kiállításának. Az adventi időszakban a szentendrei Hubay Ház karácsony kiállítása, és a 

Pest-Budai Kézműves és Népművészeti és Közhasznú Egyesület kiállítása volt megtekinthető.  

2019-ben visszaállítottuk az emeleti térben a kamaragalériát, ahol jelenleg a gyáli értékeket 

bemutató kiállítás látható. A tárlatokat hozzávetőlegesen 3500-4000 fő tekintette meg. 2019-ben 

felújítottuk a Kamaratermet.  

Az intézmény továbbra is partnere volt a társadalmi és közéleti célokat szolgáló rendezvények 

lebonyolításának. Helyet biztosítottunk lakossági-, politikai fórumoknak, a két választási eseménynek, 

polgári esküvőknek, közmeghallgatásoknak, közgyűléseknek, iskolai-, óvodai ünnepségeknek. 

Továbbra is az intézmény rendezi Gyál Város fesztiválprogramjait: Böllérverseny, gyermeknap, 

Pünkösdi Utcazene Fesztivál, Városszületésnapi Utcabál. Itt a Közház megfelelő színvonalon és 

gazdag programkínálattal várta a gyáliakat. A passzív részvevői helyzettől az aktív 

közreműködésre helyeztük a hangsúlyt, számos nívós foglalkoztató program kísérte a koncert és 

szórakoztató eseményeket.  

2019-ben új rendezvényként ebbe a portfólióba került a sikerrel megrendezett I. Gyáli Egészség- 

és Sportnap rendezvény is. Az intézmény rendezte a nemzeti és egyéb városi ünnepeket is: magyar 

kultúra napja, pedagógusnap, nemzeti összetartozás napja, nemzeti ünnepek, idősek napja stb., a 

megemlékező rendezvények látogatószáma 2000 fő körül volt.  

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a törvényi kötelezettségének eleget téve 

elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 2019-2023. közötti időszakra vonatkozóan, melynek 

részét képezi az Intézkedési terv. A programban meghatározott feladatok kidolgozására és 

megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk 

visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi 

Programért Felelős Fórum (HEP Fórum) gondoskodik az IT-ben vállalt feladatok maradéktalan 

megvalósulásáért. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program Intézkedési Terv 3. számú mellékletében meghatározott feladatokat, a meghatározott 

határidőkben nagyrészben megvalósította.  

2019. első negyedévétől, elsősorban az idősek részére, igény szerint, folyamatosan alapfokú internet-

használati tanfolyamot szervez a Közösségi Ház. A 10 órás tanfolyam tematikáját úgy alakítottuk ki, 

hogy a tanfolyam végére a hallgatók alapszintű jártasságot szerezzenek a számítógép és az internet 

használatában, valamint az elektronikus levelezésben, és némi szövegszerkesztői ismeretet is 

elsajátítsanak. A tanfolyamot elvégzőknek személyenként 4 óra ingyenes gyakorlási lehetőséget 
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biztosítunk az Intézményben, amit a tanfolyamot elvégző résztvevők ki is használnak. A tanfolyamok 

megszervezése kapcsán nehézséget okoz az elavult számítástechnikai eszközpark, amelynek fejlesztése 

indokolt.   

 A Közösségi Ház 2019-ben – összhangban a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal - érzékenyítő 

programba kezdett. Ennek első eleme 2019. május 4-én az úgynevezett I. Gyáli Esélyegyenlőségi Piknik 

volt.  A program alapelvei az alábbiak voltak: az élet méltóság, minden ember fontos, minden élet érték 

és mérték is egyben. Közös érdekünk a minél tartalmasabb életminőség megélése. Egyenlő esély, ebből 

a gondolatból indult ki annak a programnak – az I. Gyáli Esélyegyenlőségi Pikniknek – a szervezése, 

amelyet Tóth S. Tibor kerekesszékes riporter, zenész kezdeményezett még 2018-ban Gyálon. A nemes 

kezdeményezés 2019. május 4-én, szombaton a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtárban életre is kel. Ezen a vidám, kötetlen érzékenyítő napon számos élmény és program várta 

az érdeklődőket. A programok egyszerre mutatták, hogy a sorsszerűen fogyatékkal élő embertársaink 

élete teljes értékű: legyen szó színművészetről, zenéről, énekről, táncról, a tartalmas élet megéléséről, 

és világítják meg azt a tapasztalatot, hogy a többségi társadalomnak is érdemes figyelnie azt a 

kimeríthetetlen értéket, amit a fogyatékkal élők életigenlése jelent.  Az alaptörvény szerint a 

Magyarországon minden embernek veleszületett joga van az emberi méltósághoz, amelyektől senkit 

nem lehet önkényesen megfosztani. A törvény szövege önmagában csak szöveg marad, fontos az 

elkötelezettség és akarat, a rögzített elvek betartására. Városunkban Helyi Esélyegyenlőségi Program 

ad keretet a hátrányok felszámolásához. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

esélyegyenlőségi piknikje a közösség erejével, a közösségünk összefogásával valósult meg. A 

koncerteket, előadásokat vállaló alkotók, zenészek, művészek ingyen, vagy jelképes tiszteletdíjért 

vállalták a közreműködést. Az egész napos ingyenes programon láthatták a Tiszta szívvel című 

nagysikerű magyar filmet, vendégünk volt a film egyik főszereplője. Közreműködnek: az üllői Civil 

Érték Egyesület Szeretetgombóc Klub tagjai, XVIII. kerületi SOFI diákjai és tanária, Kacifántos 

Gyerekeink Mosolyáért Alapítvány tagjai, Mányik Richárd és kutyusa a NEO Magyar Segítőkutya 

Közhasznú Egyesülettől, Dóka Attila Akusztik, a Shadows Band, Madár Veronika színésznő, Rolling 

Country kerekesszékes tánccsoport. A program keretében igényfelmérést is végeztünk, ahol 

megfogalmazódott a további érzékenyítés igénye. Ennek tükrében az IT-ben meghatározott ütemterv 

szerint 2020-ban ismét megrendezzük az esélyegyenlőségi szakmai napot és továbbá 4 érzékenyítő 

tréning és egészségnapi programba integrált érzékenyítő fejlesztést. Ezen programok költségigényét a 

2020-as intézményi költségvetésben – az esélyegyenlőégi stratégiával összhangban - tervezzük.     
 

4. Gyáli Mi Újság 

Az újság kiadója a Közösségi Ház, a szerkesztősége a Polgármesteri Hivatalban van, a szerkesztőség 

függetlenül a Közösségi Háztól működik, a lap tartalmára a kiadó nincs befolyással. A főszerkesztővel 

harmonikus a kapcsolat, a programok leginkább megjelennek a lapban. A hirdetések szervezésében 

továbbra is részt vesz az intézmény. Lakossági visszajelzéseket kaptunk arról, hogy nagyobb felületet 

kell kapnia az újságban a megnövekedett kulturális programkínálatnak, releváns közéleti tartalmaknak.  
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5. Tanfolyamok, felnőttképzés 

A hagyományos művelődési házak feladatkörébe tartozik a napi rendszerességgel megforduló 

tanfolyamok, szakkörök befogadása és működtetése. Gyálon nagy igény van, hiszen hétköznap az erre 

a célra kiadható termeket már csak a reggeli, délelőtti és kora délutáni órákban tudunk biztosítani. 

Bővíteni kellett a hasznosítható tereket, a korábbi raktárnak használt „Bill” terem is a 

hasznosítható terek közé került. A Közösségi Házban ma nincs kihasználatlan tér. A 

legnépszerűbbek a rekreációval, mozgáskultúrával, fejlesztésekkel kapcsolatos foglalkozó programok. 

Hetente többszöri rendszerességűek, szakkör jellegűek. Az utóbbi években a terembérletes konstrukció 

iránt nőtt meg az igény, ez mind a bérlő mind a Közösségi Ház számára praktikus.  

6. Filmszínházi tevékenység 

Gyálon évek óta nincs mozi. Tavasz folyamán a Gemenci Parkerdőt bemutató természetfilm vetítésére, 

nyáron a Szent István parkban egy kertmozi vetítésre került sor. Az idén is csatlakoztunk az Országos 

Rajzfilmünnep programhoz. A két napos rendezvény azt jelezte, hogy ha nem is filmszínházi, de 

kamrateremi megoldásban a filmek megtekintésére van Gyálon igény. A 2020-as fejlesztésekben az 

egyik cél a Közösségi Ház udvarán egy nyári kertmozi technikai kereteinek a megteremtése 

Az Arany János Közösségi Ház Városi Könyvtárának 2019 tevékenysége - a könyvtári 
beszámolót Jene Miklósné könyvtárvezető készítette. 
 A fenntartó önkormányzat döntése szerint városunkban egy intézmény látja el a közművelődési 

és a közgyűjteményi feladatokat. A városi könyvtár az intézmény integráns része. A közművelődési és 

közgyűjteményi terület közötti együttműködés korrekt, zökkenőmentes. A városi könyvtár munkatársai 

alaptevékenységük mellet aktívan bekapcsolódnak a közművelődési tevékenységbe, rendszeresen 

szerveznek vetélkedőket, olvasótáborokat, kiállításokat, író-olvasó találkozókat, egyéb rendezvényeket. 

Állománygyarapítás vásárlással és könyvajándékkal 2019-ben 5.624.600,-Ft értékben nőtt a városi 

könyvtár állománya. 

A gyarapodás a következő tételekből tevődik össze: 

Vásárolt könyvek 
 
Saját vásárlási keret:    2.953.005,- elköltve:  2.632.824,- 

Érdek. Növ. Pályázat:    1.007.000,- ebből könyvre elköltve: 814.995,- 

Érdek. Növ. Pályázat fennt. önrész:     1.600.000,- elköltve:  1.599.972,- 

Felajánlott SZJA 1%-a:         22.947,- elköltve:      22.870,- 

Előirányzat összesen:              5.582.952,-   elköltve összesen:  5.070.661,- 

                   saját keret elköltve újságra:     320.123,- 

                                                     Érd. növelőből technikára költöttük :        186.200,-  

                 összesen:  5.576.984,- 

  



12 
 

Ajándék könyvek 

Márai program:   149.961,- 

Nemzeti Könyvtár:   135.000,- 

Olvasói ajándék:   268.978,- 

Ajándék összesen:               553.939,- Ft ajándékként leltározva 

 

2019-ben a dokumentumállomány gyarapodása a következő tételekből tevődik össze: 

VÁSÁRLÁSOK FT DB 

Saját dokumentum-vásárlási keretünk 2.632.824,- 1079 db 

Érdekeltségnövelő pályázat   814.995,- 331 db 

Érdekeltségnövelő pályázat fenntartói önrésze 1.599.972,- 608 db 

Felajánlott SZJA 1%-a 22.870,- 6 db 

Összes vásárlás: 5.070.661,- 2024 db 

 

AJÁNDÉK 
  

Márai program 149.961,- 52 db 

Nemzeti Könyvtár sorozat 135.000,-  27 db 

Egyéb ajándék /Líra, olvasók, kiadók, szerzők/ 268.978,- 154 db 

Ajándék összesen 553.939,- 233 db 

Vásárlás + ajándék 

Gyarapodás mindösszesen: 
5.624.600,- 2257 db 

 Az állomány gyarapítása során érdemes megnézni a gyarapításra vonatkozó normaszámokat, amit 

a könyvtáros szakma dolgozott ki. /Forrás: Könyvtári Intézet – Települési könyvtári normatívák – 

ajánlás/ 

  2019-ben vásárlással 2024 új dokumentumot tudtunk beszerezni és az ajándékba kapott 

233 db könyvvel, összesen 2257 db dokumentummal nőtt az állományunk. Itt megjegyzendő, hogy 

az Érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeg egy részét, összesen 186.200,- forintot műszaki 

eszközökre és berendezési tárgyakra költöttünk, valamint a saját keretből újságra költöttünk 320.123,- 

Ft-ot. Állománygyarapításunk során nemcsak az átlagos olvasók igényeire figyelünk, hanem a gyengén 

látó vagy látássérült könyvtárhasználókra is tekintettel vagyunk. Az ő igényeiket szolgálják a hangos 

könyvek, amelyek CD formátumban rögzített irodalmi művek, 2019-ben 102 darabbal bővült, így 

összesen 401 db hangos könyvünk van. 
 

Az állomány tárolása – a könyvtári tér nagysága 
A jelenlegi épületbe 2002 novemberében költöztünk át részlegesen, a 39.200 kötet könyvből 3-4 

dobozzal 2002. december utolsó napjaiban szállítottak be. A könyvek döntő többsége azonban 2003. 

január első felében került átszállításra. A könyvtár ünnepélyes megnyitója 2003. február 14-én volt, 

február 18-án kezdtük el a kölcsönzést olvasóink számára. 
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A könyvtárként funkcionáló épületszárny alapterülete - 452 m2 - az akkori állományunk 

nagyságához viszonyítva is kicsi volt. / 2002-ben 39.194 db volt az állományunk. A Könyvtári Intézet 

a könyvtári alapterület nagyságára vonatkozó ajánlását, javaslatát a település létszámához igazítja. 

(Forrás: Javaslatok a nyilvános könyvtárak működési feltételeire: Könyvtári Intézet) 

Eszerint 4.000-100.000 lakosig 50m2/1000 lakos javasolt. Ennek alapján 1150m2 

alapterületre lenne szükség Gyálon, szemben a meglévő 452 m2 alapterülettel. Raktárunk nincs, 

így a teljes állományt ezen a területen kellett elhelyezni. A felnőtt részlegből különítettünk el 

néhány polcot, ahol a tartalmilag elavult könyveket illetve a duplumokat tároljuk. 

Az évek során többször átrendezésre került a teljes állomány, amit a gyarapodás indokolt. 

A felnőtt részlegben a folyamatosan gyarapodó könyvállomány már elengedhetetlenül szükségessé tette 

új könyvespolcok beszerzését, amire 2010-ben és 2011-ben sor is került. 

2014-ben ismét szükségessé vált az átrendezés, a gyerekkönyvtárban a mesék polca lett kevés. 

Néhány állományrészt kiemeltünk innen és a lépcső feletti polcon helyeztük el. 

A felnőtt részlegben is elkezdtük az állomány átrendezését, mivel a szépirodalom polcai beteltek. Ezt a 

kézikönyveknél kezdtük, és fokozatosan „húzzuk” összébb az állományt, hogy a szépirodalomnak 

legyen helye. 

2018-ban elkezdtük és 2019-ben folytattuk az olvasóterem átrendezését, ifjúsági sarok kiépítését, 

valamint szükségessé vált a gyerekkönyvtár átcsoportosítása, mivel a kézműves foglalkozásainkon 

egyre nagyobb az érdeklődők száma. A babasarok is megszépült a munkatársak segítségével. 2019-ben 

a gyerekkönyvtárba vezető lépcsőház kifestése megtörtént Gazsó Tünde a Tátika óvoda dadusának 

segítségével, aki rajzfilmfigurákat festett a feljáró fehér falára. Így sokkal barátságosabb lett a 

könyvtárfeljárói rész. Az olvasói térben kialakított olvasórészbe beállított fotelekre és az asztalra a Gyáli 

Foltvirágok Foltvarró Kör készített párnákat és egy nagyon szép terítőt. A bejárat külső és belső részébe 

parafatáblákat helyeztünk el, erre helyezzük el a programjaink plakátjait, a pályázataink nyerteseinek 

műveit és minden hasznos tudnivalót a látogatóink részére.  

Az elmúlt évben, a könyvtárban apró, nélkülözhetetlen javítások történtek. 2019. decemberében 

elkezdődött a könyvtár teljes világításának felújítása, a Közösségi Ház többlet bevételéből több 

mint 3 millió Ft-ot a könyvtári világítás cseréjére fordítottuk.  

Az állomány gondozásához és ahhoz, hogy jól használható állományunk legyen szükséges az elavult, 

elhasználódott, vagy megrongált könyvek selejtezése. A helyben lévő állomány nagysága és a beszerzett 

dokumentumok csak az állománycserélődés-mutatóval együtt értelmezhetőek. (Állománycserélődés, 

Könyvtári Intézet ajánlása) 2019-ben 1516 db könyv került selejtezésre, a 2257 db-os gyarapítással 

együtt ez összesen 741 db állománynövekedést eredményezett. 
 

Állományvédelem 

2008. május 1-től folyik a könyvek fóliázása. További változás, hogy 2015-től az új könyvek gerincére 

szak-és Cutter-számot ragasztunk fóliázás előtt, így könnyebb visszaosztani a helyére és az olvasók is 
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hamarabb megtalálják a könyveket. 2019-ben a sorozatok kötet számát is feltüntetjük a könyvek 

gerincén, az olvasók könnyebb tájékoztatása érdekében. 

 
Technikai eszközök 
2019-ben az Érdekeltség Növelő Pályázatából 186.200,-forintot technikai eszközökre fordítottunk.  
 

Dátum Számlaszám Honnan Megnevezés db Ft 

06.13. B002052 Kaszpi-comp Kft. 
GigaByte B360 H 

alaplap 
1 24.200,- 

06.13. B002052 Kaszpi-comp Kft. Intel Pentium Gold 1 24.200,- 

06.13. B002052 Kaszpi-comp Kft. 8GB 1 15.299,- 

06.13. B002052 Kaszpi-comp Kft. 2,5”240GB 1 13.000,- 

06.13. B002052 Kaszpi-comp Kft. Danubius C3128 
ház 

1 7.000,- 

06.13. B002052 Kaszpi-comp Kft. nBase 450 W 1 5.500,- 

06.13. B002052 Kaszpi-comp Kft. 
Philips LED 

monitor 1 26.999,- 

06.13. B002052 Kaszpi-comp Kft. billentyűzet és egér 1 2.500,- 

06.13. B002052 Kaszpi-comp Kft. Vonalkód leolvasó 3 67.500,- 

     Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen: 186.200,- Ft 

2019-ben az érdekeltségnövelő támogatásból vásároltunk 1 komplett asztali számítógépet, mert a régi, 

amit az új könyvek feldolgozásához használtunk elavult és régi volt, ezért azt lecseréltük. Novemberben 

az EMMI III. Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretén belül a Közház kapott számítógépeket és 

nyomtatókat. A könyvtárban így le tudtuk cserélni az olvasói állomások néhány gépét (3 db) és be 

tudtunk állítani 2 új munkaállomást is. Valamint 2 db nyomtatót tudtunk csatlakoztatni 1 olvasói és 1 

könyvtáros munkaállomáshoz is. 

Beiratkozott olvasók száma 

2019-ben az összes beiratkozott könyvtárhasználók száma: 2166 fő 

14 év alattiak száma:  726 fő 

14-65 év közöttiek száma:    1262fő 

65 év felettiek száma:  178 fő 

Újonnan beiratkozott:  281 fő 

Egyre többen érdeklődnek a könyvtári programok iránt, így a látogatók száma egyre növekszik. 2018-

ban a személyes használat és a látogatók száma összesen 32528 fő volt, idén ez a szám 33300 fő. 
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2019-ben 10 iskolai-és óvodai csoport, összesen 190 főnek tartottunk könyvtárhasználati- és 

könyvtárismereti órát, foglalkozást. 

Könyvtári bevételek alakulása 
A könyvtár bevételei a különböző szolgáltatásaink díjából állnak. Ezek a szolgáltatások és díjak 2019-

ben nem változtak. Könyvtári bevételi források: tagdíj, pártolójegy, késedelmi díj, internet-használat 

díja, internet-tanfolyam díja, fénymásolás díja, nyomtatás díja, könyvtári szolgáltatás díja (pl.: 

kézikönyvek kölcsönzési díja) Könyvtári tartozással kapcsolatos ügymenetet szabályoztuk a késedelmes 

olvasóinkat első alkalommal e-mail-ben, másodszor továbbra is levélben szólítjuk fel a könyvek 

visszahozására és a késedelmi díj megfizetésére. 2019-ben 4 alkalommal, összesen 62 főnek 49 db 

felszólító levelet postáztunk ki. A könyvtár 2019-ben összesen 769.000. Ft saját bevételt ért el.  

Kiegészítő szolgáltatások 
Lakossági Internet-használat 

Könyvtárunk e-Magyarország Pontként működik 2004 óta, amely 2019-ben átszerveződött és Digitális 

Jólét Pontként működik tovább. Jelenleg 6 db számítógépet használhat a lakosság.  

2019-ben saját Wifi-t használhatnak a könyvtár látogatói. Internet-használat mellett lehetőség van 

nyomtatásra, pendrive használatára, s webkamerát és fülhallgatót is lehet használni.  

2019. januártól december 21-ig, könyvtárunkban 280 fő 325 órában használta az internetet. 

2004 óta könyvtárunk eMagyarország pontként működött, amely 2019-ben átszerveződött és Digitális 

Jólét Program Pont néven működik tovább. A Digitális Jólét Program a hazai információs társadalom 

fejlesztésének kiemelt, államilag koordinált eszköze. Számos olyan lehetőséget biztosít minden 

érdeklődő számára, amely a digitális készségek fejlesztésében ma már elengedhetetlenek: 

1. internet- és számítógép, illetve különböző irodai eszközök (szkenner, fénymásoló, fax, 

nyomtató) használata, 

2. különböző elektronikus szolgáltatások és tartalmak használata, 

3. internetes álláskeresés segítése, 

4. a Pontokon dolgozó Digitális Jólét Program Mentorok (DJP Mentorok) helyszínen történő 

segítségnyújtása a digitális írástudás és az e-közszolgáltatások használatának bemutatása által, 

pl. elektronikus adóbevallás készítése, ügyfélkapu regisztráció elindítása, stb. 

2019. március elsejétől a könyvtárban is elérhető a Nemzeti Audiovizuális Archívum 

A NAVA 2006. január 1. óta rögzíti a magyar gyártású és vonatkozású rádió- és televízió-műsorokat 

elsősorban oktatási, kutatási céllal. A szabadon hozzáférhető műsorok száma meghaladja a 360 ezret, 

melyek között lehetőség van csatorna vagy műfaji kategóriák szerint válogatni. A korlátozott 

hozzáférési tartalmak NAVA-pontokban tekinthetők meg. Országszerte közel 2000 NAVA-pont 

működik, amelyekben a szabadon elérhető tartalmakkal együtt körülbelül másfél millió műsor található. 

A könyvtári NAVA-pont használata regisztrációhoz kötött. 

 

 

https://nava.hu/
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Ifjúsági részleg 

A felnőtt olvasóteremben új ifjúsági részleget alakítottunk ki a 14-18 éves korosztály számára. 

Manapság az internet és az okostelefonok világában ezt a korosztályt a legnehezebb megszólítani, ezzel 

a külön részleggel is szeretnénk az érdeklődésüket felkelteni a könyvek és az olvasás iránt. Más részről 

igény mutatkozott rá, hogy a mesekönyvekből és a kiskamaszoknak szóló irodalomból kinőtt, de 

komolyabb felnőtt irodalmat még nem olvasó fiatalok, összegyűjtve egy helyen találják meg a nekik 

szóló könyveket.  
 

Európai Uniós Sarok 

Itt találhatók az EU-val kapcsolatos dokumentumainkat. 
 

Drog Pont  

A drogprevencióval, a kábítószerek fogyasztásával és káros hatásával kapcsolatos ismereteket  

tartalmazó könyveket, kisebb nyomtatványokat, néhány videó-anyagot itt tárolunk. 
 

Közhasznú információszolgáltatás 

Helyi, regionális és országos intézményekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkat szolgáltatunk 

igény szerint személyesen és telefonon az Internet segítségével. 
 

Helytörténeti anyagokat 

Folyamatosan gyűjtjük, tároljuk és őrizzük a saját intézményre vonatkozó iratokat, plakátokat, képeket, 

cikkeket; a helyi újságokat, a gyáli vonatkozású, illetve gyáli szerző által írt könyveket, hang-, videó- 

és CD anyagokat; a szakdolgozatokat, amelyek Gyálról szólnak, vagy gyáli hallgató írt bármilyen 

témában. A helyi képviselő-testület rendeletei és határozatai hozzáférhetőek a lakosság számára, igény 

szerint fénymásolatot készítünk róluk térítési díj ellenében. 
 

Fénymásolás, nyomtatás 

A lakosság számára iratok fénymásolását végezzük a könyvtár nyitva tartása alatt; lehetőség van 

nyomtatásra is internetről, pendrive-ról, CD-ről. 
 

Idősek könyvtári ellátása 

A gyáli idő emberek könyvtári szolgáltatásának bővítését 2019 augusztusától megvalósítottuk. 

A gyáli idősek otthonába minden hónapban ellátogatunk és rendszeresen 20-40 db könyvet viszünk, ami 

1 hónapig ott lehet és a következő hónapban az idősek kérését figyelembe véve cseréljük új 

olvasmányokkal. Fontos, hogy személyes jó kapcsolat alakult ki az idősek otthonának lakóival és a 

munkatársakkal is. 

Fontosnak tartjuk a lakosság könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférésének a biztosítását, folyamatos 

fejlesztését, hogy a könyvtárat minden korosztály az érdeklődésének, vagy céljainak megfelelően 

sokrétűen tudja használni, betérő látogatóink megtalálják az őket érdeklő információkat, könyveket, 

folyóiratokat és részt vehessenek a színvonalas programjainkon. 
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A könyvtár rendezvényei, a könyvtár által meghirdetett pályázatok 

2004 óta van nyaranta olvasótábor az általános iskolásoknak a gyermekkönyvtárban, melyen 

kirándulunk, sokat játszunk, és egy adott téma köré építjük fel a foglalkozásainkat.  

2019-ben két tábort is indítottunk a nagy érdeklődésre való tekintettel, 8-12 éveseknek és 12-15 

éveseknek. A téma a csillagászat volt. Meglátogattuk a Csodák Palotáját, a Polaris Csillagvizsgálót és 

részt vettünk egy szuper előadáson a MMKM Műszaki Tanulmánytárban. Meghívott vendégünk volt 

Kovács István amatőr csillagász és Kapitány Dávid játékmester. 

Nagy sikere van a gyerekek és szüleik körében a 2016-ban indított ünnepekhez, és évfordulókhoz 

kapcsolódó kézműves foglalkozásainknak, amelyeket 2019-ben 2 új programmal bővítettük. 

2019 októberében elindult a Társasjáték Klub, amely remélhetőleg 2020-ban állandó programunkká 

válik. 

Szintén októberben indult el az Iskolás leszek! iskolára hangoló foglalkozás, amelyet Anancsenkó Nyina 

tanítónéni tart minden héten szerdánként. 

A Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2007-ben vette fel Arany János nevét. Névadó, nagy költőnkre 

emlékezve rajzpályázatot hirdettünk, amelynek nagy sikere volt. Ezen kívül volt vers- és prózaíró 

pályázatunk és részt vettünk az Északi Irodalom Hetén, amely a skandináv írókat  népszerűsítő országos 

program volt. 

Az amatőr írók és irodalomkedvelők összejövetele az Irodalmi Szalon, ahol versekről, irodalomról és 

az életről beszélgetünk. Vezetője Farkas Évi színművésznő. 

2015 szeptemberében vette fel az Irodalmi Szalon nevet. Tagjai közülük sokan a könyvtár korábbi vers-

és prózaíró pályázatainak résztvevői, vagy nyertesei, valamint minden alkalommal jönnek új tagok, 

érdeklődők, akik hallomásból, vagy a Gyáli Mi Újságból és a weboldalunkról olvasva a hirdetésünket, 

szeretnék megmutatni alkotásaikat és megismerni a többieket. 2016 decemberétől az Irodalmi Szalon 

önálló Facebook oldalon is elérhető, melyen olvashatóak az írók művei. 

2019-ben a Távközlés Világnapja alkalmából rendkívüli előadásokat hallgathattak meg a gyerekek az 

internet rejtelmeiről, veszélyeiről, valamint az okostelefon „okos” használatáról. 

2017-ben indítottuk el Mesevarázs délelőttjeinket Karácsonyi Lászlóné Ibolya segítségével. A 

mesedélelőttön az ünnepekhez, vagy évszakokhoz kapcsolódó népmesét hallgatnak meg a gyerekek, 

majd az ezt követő kézműves foglalkozáson elkészíthetik a mese szereplőit, tárgyait, amivel otthon 

játszani is tudnak. 

2019-ben négy író-olvasó találkozót szerveztünk: Rédli László felnőtteknek tartott rendkívüli irodalom 

órát, Böszörményi Gyula elvarázsolt bennünket az Ambrózy báró eseteivel, Csapody Kinga az Országos 

Könyvtári Napok keretében az ovisoknak mutatta be Utazik a család sorozatát és Gyócsi László, akivel 

visszarepültünk az időben és felidéztük Árpád korát. 

A tavalyi évben 4 mini kiállítással vártuk az érdeklődőket, Ady Endrére, Arany Jánosra, a Költészet 

Napjára és az 1956-os forradalomra emlékezve.  
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2019-ben is részt vettünk a városi nagy rendezvényeken: a Városi Gyereknapon, a Pünkösdi Utcazenei 

Fesztiválon, a Város Születésnapján és a Gyáli Advent rendezvénysorozaton.  

 

2019 decemberében jelentkeztünk a könyvtárak számára országosan meghirdetett dekorációs 

versenyre, ahol 83 könyvtár közül Gyál Város Könyvtára II. különdíjas lett. 

 

 

Összesen:           1897 fő                    2244 fő   4141 fő 

 

 

KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK ÉS LÁTOGATÓIK 2019-ben 

A Közösségi Ház  éves program-látószámában a Könyvtári rendezvény látogatószám 4 százalék 

volt 2019-ben. A Könyvtár rendszeres használók száma 10970 volt 2019-ben, ami a Közösségi Ház 

látogatószámához arányosítva 9,8 százalék. 

 

Rendezvény Felnőtt látogató Gyermeklátogató Összesen 

Irodalmi Szalon - 12 
alkalom 

202 fő 0 202 fő 

Mesevarázs – 10 alkalom 180 fő 284 fő 464 fő  
Farsangolás, Húsvétoló, 
Anyák Napja, Mikulás, 

Adventi készülődés 

140 fő 262 fő 402 fő 

Internet tanfolyam – 6 
tanfolyam 30 alkalom 

110 fő 0 110 fő 

Író-olvasó találkozó: Rédli 
László, Böszörményi Gyula, 

Csapody Kinga, Gyócsi 
László 

52 fő 45 fő 97 fő 

Távközlés Világnapja 24 fő 200 fő 224 fő 
Városi Születésnap  

260 fő 
 

240 fő 
 

500 fő 
Népmese Napja 12 fő 64 fő 76 fő 

Iskolai, óvodai csoportok 
könyvtárlátogatás -4 

12 fő 97 fő 109 fő 

Versíró, prózaíró és 
rajzpályázat,  

eredményhirdetés 

38 fő 6 fő 44 fő 

Szent Iván éj Farkas Évivel 22 fő 0 22 fő 
Városi Gyereknap – totók, 

színezés, rajzolás 
könyvárusítás 

220 fő 390 fő 610 fő 

Olvasótábor – 2x4 nap 12 fő 144 fő 156 fő 
Rajzfilmünnep és 

diafilmvetítés - 3 alkalom 
27 fő 59 fő 86 fő 

Társasjátékozás és 
Társasjáték Klub - 5 

alkalom 

43 fő 73 fő 116 fő 

Utcazenei Fesztivál 160 fő 240 fő 400 fő 
Mini kiállítás és Költészet 

Napja - 4 alkalom 
360 fő 60 fő 420 fő 

Iskolás leszek – 9 alkalom         23 fő 80 fő 103 fő 
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8. Kommunikáció, marketing 
A modern világban, a naprakész és pontos kommunikáció elengedhetetlen. A kommunikációs 

platformjain a Közösségi Ház gyors, pontos, hatékony információáramlást tud vezérelni. 2019-ben 

bővítettük a térségi kommunikációs hálót. Továbbra is jelen van a ház a hagyományos felületeken: 

plakátok, Gyáli Mi Újság, programajánló a Williams Tv-ben és elektronikus körleveleken, beépített 

képújságon és személyes kapcsolattartásban.  
 

9. Az intézmény kapcsolatrendszere 

Az intézmény első számú partnere Gyál Város Önkormányzata. 2019-ben hatékony munkakapcsolat 

jellemezte az együttműködést. Szakmai szervezetekkel őriztük és bővítettük az együttműködést. A 

városban működő civil szervezetek korrekt és színvonalas munkakapcsolat van.  
 

10. Tárgyi, technikai fejlesztések, átalakítások 

Ahhoz, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár megfeleljen egy XXI. századi 

közösségi térrel kapcsolatos felhasználói igényeknek, folyamatos fejlesztésekre volt, van és lesz is 

szükség.  Ezen a téren Gyál Város Önkormányzata elkötelezett, így 2019-ban 4,66 millió Ft állt 

rendelkezésre az úgynevezett érdekeltségnövelő pályázati támogatás igénybevételéve 3.000.000 Ft 

önrész biztosításával. A tervezett fejlesztések mindegyike indokolt és szükséges volt.  

A tervezett és megvalósított fejlesztések keretében visszaépült a páholy, ahol további 42 néző foglalhat 

helyet. A színházterem hangrendszer-fejlesztést kapott, a hang- és fénytechnikusi pult a volt 

mozigépházba került. A páholy tűbiztos – a szabványoknak megfelelő – textilburkolatot kapott. A páhol 

fejlesztésével együtt a színházteremhez szervesen kapcsolódó szervízblokkok (mosdók) is elektromos 

kézszárító berendezést kaptak, két darab Airblade RSS88K-70d készülék került beépítésre. Részben 

cseréltük – saját bevételből - az intézmény lámpatestjeit, a könyvtárban teljes lámpázatcserét végeztünk. 

Átépült az öltöző, a tűzérzékelők teljes cseréjét végeztük el. Pótoltuk a bútorzat egy jelentős részét. 

Kisebb számítástechnikai és audiovizuális eszközfejlesztésre is lehetőségünk nyílt. Felújítottuk a 

Kamaragaléria tereit, hang és vetítőrendszert építettünk ki, bővítettük a színháztermi és az egyéb 

foglalkoztató terek berendezését is.  
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 11. Összegzés 

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2019-ben, megerősítette működési kereteit. Az 

intézményi reorganizációs folyamatai 2019-ben befejeződtek. A szakmai-szervezeti-közkapcsolati-

kommunikációs keretek stabilak voltak. Az intézmény a fenntartó által meghatározott költségvetési 

keretszámok között működött, bevételei előirányzatát teljesítette.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
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A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
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1. BEVEZETÉS 
Gyál az ide látogatóknak nyugodt, békés város hangulatát nyújtja, ahol a jövőbe vetett hit adja 
a fejlődés motorját. Budapest déli kapujában Gyál fiatal közösség. Az agglomerációs jellegből 
adódóan „kettős” arcú város, ami jelentős erőforrás. A település híd a nagyváros és a dél-
budapesti agglomeráció között, híd a világváros és az értékeiben erős kisvárosi életminőség 
között.  
 
2. A 2020-AS MUNKATERV FŐ CÉLJAI 
Alapvetően fontos a meglévő kulturális értékek megőrzése, ezzel párhuzamosan az újonnan 
megalapozott közművelődési, közösségfejlesztési és humánerőforrás-fejlesztési tartalmak 
szakmai segítése. A megszokott program- és rendezvénykínálatot megtartva – és azt a 
lehetőségekhez, igényekhez mérten fejlesztve –, a „passzív” részvételről az „aktív”, cselekvő, 
közösségi értékalapú együttműködésre kívánja továbbra is az Intézmény helyezni a hangsúlyt. 
Cél a közösségi és közművelődési együtt hatások megteremtése, a folyamatos és minőségi 
kultúraközvetítés. A közművelődés új kihívásokkal szembesül. Egyszerre szükséges minőségi 
szórakoztatást, művelődést nyújtania a lakosoknak, de e mellett figyelnie kell a következő 
évtizedek közösségi, gazdasági, technikai, turisztikai, képzési kihívásaira is.  
 
3. A 2020-AS MUNKATERV FŐ CÉLTERÜLETEI 
 önismeret, helyismeret, hazaszeretet 
 közösségi együttműködés 
 helyi kezdeményezések erősítése 
 családközpontúság 
 személyes felelősségvállalás 
 szolidaritás 
 kreativitás 
 egészségtudatosság 
 kulcskompetenciák elsajátítása 
 generációk együttműködése 
 helyi értékek tudatosítása 
 változásokhoz való alkalmazkodás 
 szinergiák feltárása, erősítése  
 a helyi identitás megőrzése 
 városmarketing, szolgáltatási és lakókörnyezet fejlesztési projektek  
 a fiatal és aktív időskorúak bevonása a közművelődési és közösségi folyamatokba  
 a hátrányos helyzetűek felzárkózását célzó szolgáltatások fejlesztése 

 
4. KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEK FŐ CÉLTERÜLETEI 
 
A 2020-as munkatervben kiemelten fontosak az alábbi szakmai feladatok: 
 
 a helyi véleményformálók kulturális szerepének, közösség- és műveltségformáló 

szerepének erősítése, 
 olyan fejlesztések elindítása, amelyek hozzájárulnak a kulturális hagyományok szellemi 

gondozásához, hazai elismertetéséhez. További feladatot jelent a helyi értéktár 
tudatosítása, márkaépítése. 

 a város önazonosságának, önbecsülésének, a lojalitásnak a formálása, erősítése, a 
népességmegtartó – különösen a fiatal felnőtt korosztályra vonatkozó – törekvések 
növelése, 



 
 

 a város gazdasági, szellemi, kulturális, turisztikai potenciáljának, vonzerejének növelése, 
 a fiatalok, a gyermekes családok és az aktív idős korosztály elérése, további aktivizálása, 
 a párbeszédre, együttműködésre, aktív polgári részvételre épülő helyi közéletet dinamizáló 

fejlesztések kidolgozása, 
 a helyi szükségleteket kielégítő, jó színvonalú közszolgáltatások biztosítása, 

 
5.  A 2020. ÉVI TERVEZÉST MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, IRÁNYELVEK 
Gyál Önkormányzatának kulturális és közművelődési feladatait Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §), a kulturális javak 
védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény, illetve a 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról, továbbá a 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti 
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól határozzák meg. Az 
Önkormányzat kötelező feladata a 2011. évi CLXXXIX. törvényből kifolyólag a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme és a turizmussal 
kapcsolatos feladatok ellátása. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. 
(V.31.) önkormányzati rendelete vonatkozik a helyi közművelődésről, az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában biztosított jogkörében, valamint az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. 
Az 1997. évi CXL. szakági törvény – illetve annak 2017-es módosítása – a tervezési és helyi 
kulturális folyamtok közé beemeli a kulturális alapellátás elvét. Ez a demokratikus alapelv új 
szakmai megközelítést kíván a könyvtári, levéltári, múzeumi és közművelődési terület 
munkatársaitól. A kultúra így lesz alapellátás „jogú”, mindenki számára hozzáférhető és 
biztosított elv.  
 
Továbbra is szem előtt tartja az intézmény a:  

 transzparenciát, 
 közpénz felhasználás során a takarékosságot, hatékonyságot, 
 közszolgáltatói profizmust,  
 magas szakmai minőségű és széles programkínálat megteremtését,  
 kompetenciafejlesztési folyamatok fenntartását  
 az esélyegyenlőség biztosítását, 
 hatékony kommunikációt, 
 a közösségi kezdeményezések támogatását 

  
6. A KÖZMŰVELŐDÉS 2020-AS KERETEI  
 
6.1 GYÁL KÖZMŰVELŐDÉSI TERE, A KÖZÖSSÉGEK HÁZA 
 
A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár látja el. Ez a minőségi épület Gyál kulturális és közösségi életének központja. 
Palettáján képzőművészeti programok, zenei, mozgásművészeti, színházi, irodalmi, 
tudományos ismeretterjesztő események éppúgy megtalálhatók, mint a közösségi életet 
döntően a házban élő civil közösségek rendezvényei. Tanfolyamok, bemutatók, felnőtt-, 
gyermek- és családi programok mellett mozifilm-vetítések és a városi könyvtár szolgáltatásai, 
többek között az európai információs pont is részei a kínálatnak. Az intézmény munkatársai 



 
 

módszertani, szakmai segítséget adnak más intézmények, közösségek rendezvényeinek, 
programjainak megszervezéséhez, városi ünnepségeket szerveznek, s más szervezetekkel, 
intézményekkel együttműködve számos városi rendezvénynek is gazdái. 2019-ben az éves 
látogatószám 113 836 fő volt. A Közösségi Ház által szervezett és kísért programszám 
meghaladta az 3205, ami napi 8,8 eseményt jelentett. 2020-ban cél a látogatószám megőrzése, 
a látogatószámon belül a mennyiségi mutatók megőrzésével a minőségi közönség aktivitása. 
A honlap és a Facebook felületet 2019-ben 12 ezer fő használta, a követők száma 2750 főre 
nőt, az elért olvasók száma havi 25 ezer főre, a rendszeres bejegyzésolvasók száma havi 16 
ezer főre nőt. 2020-ban cél a mutatószámok 5 százalékos emelése. 
 
6.2 BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK – FIATALOK, FIATAL FELNŐTTEK 
 
A közművelődés egyik legmunkaigényesebb területe – sajátos élethelyzetükből adódóan − a 
14–25 év közötti korosztály aktivizálása. Az éves munkatervben kiemelt terület 2020-ban az 
ifjúságfejlesztés. Ifjúsági kerekasztal összehívását követően elindult egy fejlesztési folyamat, 
amely folytatása szükséges 2020-ban is. Dinamizáljuk az ifjúsági klubot, megkezdődik a 
klubkártyák kiadása és a közösségfejlesztési munka ezzel a korosztállyal.   
 
6.3 SZÉPKORÚAK 
Magyarországon gyakorlatilag minden ötödik magyar a szépkorúak közé tartozik. A 
tapasztalatokban gazdag aktív idős ember erőforrás a közösségfejlesztés terén. A városi 
önkormányzat számos lehetőséget biztosít a korosztályba tartozó lakosok életminőségének 
fenntartásáért, így van ez a kultúra területén is. A programkínálat fenntartása kiemelt feladat, 
de emellett új, az aktív életmódot ösztönző, rekreációra épülő és a települési hagyományok 
feltárását szolgáló további kezdeményezésre is szükség van. E térem egészségvédelmi 
akciónapokat és a lokális kötődést erősítő hagyományfeltáró programokat is terveztünk a 
munkatervbe, együttműködve a helyi szervezetekkel, intézményekkel. Ilyen program a 
hagyományos civil napok, a szüreti mulatság, Márton nap, a gyáli Advent, a terménykiállítás, 
a nótadélutánok, egészségmegőrző programok. Új elem 2020-ban az Aktív Idős Akadémia 
előadás és beszélgetéssorozat, ahol kifejezetten az idős korosztály élethelyzetére reflektáló 
témák kerülnek előtérbe, segítve ezzel az életvezetési technikák fejlődését is.  
 
6.4 TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK, FELNŐTTKÉPZÉS 
Az éves munkaterv szerint a tanfolyamok terén a Közház egészségmegőrzéssel kapcsolatos 
aktív tanfolyamai mellett elméleti kurzusokat és a HEP-ben rögzített feladatokat is kínált, 
ellátot 2020-ban. A tanfolyamok, képzések hozzájárulnak a kulcskompetenciák 
megerősítéséhez, ezáltal az aktív munkaerő-piaci versenyképességhez. A tanfolyami kínálatnak 
tehát nemcsak az egészség és mozgásfejlesztésre kell kiterjednie, hanem hozzá kell járulnia az 
egész életen át tartó tanulás támogatásához. A város esélyegyenlőségi programjának 
megfelelően előadások és az új kommunikációs eszközök és csatornák megismerését szolgáló 
tanfolyami kínálatot is fenntartunk.  
 
6.5 KÖRNYEZET- ÉS TESTKULTÚRA 
Az egészség, a környezet érték, tudatosítani kell a környezeti és természeti értékek 
megőrzésének fontosságát. A környezettudatos viselkedés elterjedésének legfőbb akadályai az 
ismerethiány, a pozitív minta hiánya, valamint a közösség együttműködésének gyengesége. 
Ezeken a területeken a közművelődésnek komoly feladata és lehetősége van.   A közművelődés 
eszközeivel erősíteni kell a környezet-, egészség- és természetvédelmi ismeretek megszerzését. 
2019-ben az Intézmény ennek a programnak letette az alapjait, így 2020-ban ismét három 
hónapon át tematikus környezettudatos programokra kerül sor. A nyári gyermektábori 



 
 

tematikákban és az adventi programokban, valamint minden nagyrendezvényen is hangsúlyt 
helyezünk a fenntarthatóságra.    
 
6.6 VÁROSMARKETING 
Az agglomerációs települések esetében fokozottan jelentkezik a minőségi élet és a fenntartható 
fejlődés feltételeinek biztosítása. A városmarketing gazdasági és közösségformáló erőforrás. 
A hatékony kommunikáció, a jó PR, a CSR érték. A kommunikációs mix fejlesztésében és 
tartalmi működésében a közművelődésben részt vállalóknak kulcsszerepük van. Az intézmény 
megújult és dinamizált kommunikációs felületein továbbra is erősíteni kívánjuk Gyál Város 
fő kommunikációs céljait a dél-pesti régióban.  
 
6.7 ERŐFORRÁSTÉRKÉP 
A közösségfejlesztési, közművelődési feladatok tervezésénél fontos a materiális és humán-
erőforrások felmérése, a költséghatékonyság tervezése. Egy pontos erőforrástérkép hatással 
van a lokális gazdaság, a munkahelyteremtés és a humánerőforrás fejlesztésre is. A globális 
és folyamatosan változó körülmények rugalmas helyzetfelismerést és beavatkozást 
igényelnek. Az intézmény 2020-ban tovább alapozza a gyáli erőforrástérkép elkészítését.  
 
7. FEJLESZTÉSEK 
Az épület átadásától hozzávetőlegesen 1,11 millió használója volt a Közösségi Háznak. A 
fenntartó ugyan folyamatosan gondoskodott az állagmegóvásról és fejlesztésekről, de az 
ingatlan megérett a teljes körű felújításra. Elavult a fűtés-hűtési rendszer, a színházterem nem 
rendelkezik légcserélő rendszerrel, az épület egyes részein, nyáron – gyakran 45 Celsius fokot 
is mérünk, ami azt eredményezi, hogy korlátozni szükséges a nyitva tartást, hisz ez a 
hőmérséklet nem megengedett egy közintézményben. A bútorzat a nagy igénybevételnek 
köszönhetően gyorsan használódik, a könyvtár padlózata ma már rendkívül elavult. Ütemezve 
cserélni szükséges az összes nyílászárót, a kazánokat, bojlereket, felújításra érett a színházi 
fénytechnika és a padozatok, valamennyi tér tisztasági festésre szorul. Szükséges az udvari 
tároló kialakítása és a technikai, számítástechnikai eszközpark továbbfejlesztése.  
Javaslom 2020-21-ben egy nagyobb lélegzetvételű fejlesztés elvégzését, hogy a fejlődés 
folyamata ne akadjon meg. A 2019-es látogató és programszám felfutást következtében a 
további fejlődés természetes gátja lesz, ha az épület nem kínálja azokat a kényelmi 
szolgáltatásokat, amely a mai közművelődésben elvárható. Ilyen gát pl. a színházterem jelenlegi 
többfunkciós használata miatt, hogy az Intézmény nem képes nyújtani a klasszikus színházi 
élményt – a nézőtér nem lépcsőzetes, nincs színházi nézőtéri bútorzat, nem megfelelő a 
fénytechnikai -, így reális esély van arra, hogy a fejlődés megakad.    
 
8. SZÁRMAZTATOTT SZOLGÁLTATÁS (TERMEK BÉRBEADÁSA) 
A művelődési ház termei (színházterem, kamaraterem, táncterem, civilterem, büfé, galéria) 
hasznosítása gazdálkodási feladat. A díjakról és a kedvezményekről az igazgató hatásköre 
dönteni. Bérlőink között többnyire egyéni vállalkozók, sportegyesületek, cégek, stb. vannak. 
2020-ban a bérleti díjak mértékében nem tervezzük a változtatást. Az árképzésben továbbra is 
szem előtt tartjuk a gyáli szervezetek értékteremtő tevékenysége és a piaci elvek alapján 
megvalósuló rendezvények közötti különbséget. A tornacsarnok elkészültével némi 
bevételkieséssel számolunk, hisz a Közház jelenleg számos sportalapú csoport működéséhez 
nyújt teret. 2020-ban több mint havi 1,5 millió Ft saját bevételi normát köteles az Intézmény 
teljesíteni. Ez az összeg már rendkívül magas kötelezettség, a teljesítése véleményem szerint 
nem teljesül a gazdálkodási év végére, beavatkozásra, forrásátcsoportosításra lesz szükség a 
fenntartó részéről.   
 



 
 

9. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 
9.1. TÉRSÉGI SZEREPVÁLLALÁS, REGIONÁLIS, ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ 
RENDEZVÉNYEK 
Intézményünk továbbra is szervezi az olyan nagyobb, a városon túlmutató rendezvényeket, 
amelyeket civil közösségek, vagy gyáli intézmények szerveznek. Jelentősek a város klasszikus 
nagyrendezvényei: Böllérverseny, Gyermeknap, Pünkösdi Utcazenei Fesztivál, Városi 
születésnap, Gyáli Sport- és Egészségnap, Gyáli Adventi Programok, Járási Versmondó 
verseny, nemzeti ünnepek.   
 
9.2. NÉHÁNY TERVEZETT FŐBB RENDEZVÉNY 
 
 Magyar Kultúra Napja rendezvény, Felician Kalmus koncert 
 Házasság hete programsorozat 
 Böllér verseny 
 Gyermek és felnőtt színházak, stand up comedy előadások 
 Idős akadémia 
 Arany János járási versmondó verseny 
 Anyák napja 
 Esélyegyenlőségi szakmai nap 
 Pedagógus nap 
 Semmelweis Nap 
 Egészség napok 
 környezettudatos akcióhónapok 
 Gyáli Szabadtéri összművészeti nyári estek, beszélgetések, kertmozi sorozat 
 Kaleidoszkóp színpad és Farkas Évi előadás 
 Nótadélutánok 
 Nótadélután vendégénekesek civil egyesületi program  
 Szüreti rendezvény táncházi muzsika és népzenei program 
 Borverseny és pálinkaverseny 
 Magyar Tudomány Napja 
 Márton napi vigadalom (hagyományteremtő program) 
 Gyáli Adventi Programfüzér 

 
9.3. A KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR ÁLTAL SZERVEZETT  

„… AZT A RAGYOGÓJÁT!” DAL- ÉS NÓTADÉLUTÁNOK  
A Kovács István Pál Dalkör hosszú évek óta szerves részét képezi a Háznak. Mi vagyunk a 
helyszíne az általuk szervezett dal- és nótadélutánoknak, melyek minden hónap második 
szombatját veszik igénybe. A dalkőr 2020-tól önálló formában működik, minden támogatást 
megkap a Közösségi Háztól. 
 
9.4. ATTRAKTÍV PROGRAMKÍNÁLAT  
A Közösségi Ház 2020-as költségvetésében a fő hangsúlyt az előző évhez hasonlóan továbbra 
is az identitás, a Gyáliság érzésének a megerősítésére tettük. A folyamatosan teltházas adventi 
programok – amelyekben a közösségfejlesztésnek és a közösség igényes szórakoztatásának – 
egyensúlya jött létre, amely bizonyította, hogy a megfogalmazott célok megerősítésére 
határozott gyáli igény van. A visszajelzések alapján a közösségek igénylik, hogy a város 
közművelődése ebbe az irányba fejlődjön. Ennek tükrében a meglévő értékek megerősítése 
mellett, több, az adventi programokban megalapozott közösségfejlesztési irányokat tűztük ki 
célul. Ilyen fejlesztési irány az ifjúsági klub, a környezettudatossággal, esélyegyenlőséggel, a 
kompetenciafejlesztéssel, anyanyelvápolással és a helyismereti tudatossággal kapcsolatos 



 
 

programsorozatok. Új elemként a legkisebbekre is gondolva babaszínházi sorozatot is indítunk 
2020-ban. 2018. őszén sikerült felépíteni egy sikeres gyermekszínházi bérletes sorozatot, ez 
2020-ban is tovább folytatódik töretlen sikerrel, igazodva a pedagógiai programokhoz. 2019-
ben a felnőttszínházi produkciók is teltházakkal mentek le, ezért is indokolt a kínálat fenntartása 
2020-ban is. A koncert és zenei kínálatban a magas minőségre és a helyi ismertségre egyaránt 
alapozunk. Gyál méltó módon márkázhatja át – ezzel a minőségi kínálattal – a kulturális 
profilját a dél-pesti régióban. 
 
9.5. PROGRAMTERV BONTÁSA - KÖZÖSSÉGI HÁZ 
 
1. január 19.: Jegesmaci barátai (családi színház) 
2. január 21.: Magyar Kultúra Napja 
3. február 15.: Böllérverseny 
4. február 21.: Ripacsok társulat előadása 
5. február: Házasság hete programsorozat, esküvői fotókiállítás 
6. március 2.: Arany János járási versmondó verseny 
7. március 7.: Kisvakond 2. (családi színház)  
8. március 9.: Stand up comedy 
9. március: Idős akadéma: Tanulás az időskorban - tévhitek és valóság 
10. március 13. nemzeti ünnep   
11. március: Momentum rockkoncert 
12. március: Egészségnap Monspart Saroltával 
13. március 21.: Kaktusz kiállítás 
14. március-május: környezettudatos akcióhónapok 
15. április: Térségi Nyugdíjas Klubok találkozója 
16. április: Költészet Nap 
17. április 25.: Pótszék Társulat - Karády Varázs 
18. május-december: Könyvtár 60 eseménysorozat 
19. május: Anyák napi program - Fogd kézen édesanyádat, sasvári Sándor műsora 
20. május: Esélyegyenlőségi szakmai nap, Beer Miklós püspök kötetbemutatója 
21. május: Neveléstani Konferencia 
22. május: Egészség és nyílt nap a CBE közreműködésével 
23. május 23.: Gyáli Gyermeknap 
24. május-július: Gyáli Szabadtéri összművészeti estek (Gyáli Fúvószenekar, Gubás Gabi 

est, Másik János és Vodku Fiai, Kaleidoszkóp Színpad, Nótadélután, Szépség és a 
Szörnyeteg családi előadás, Vörös István koncert)  

25. május-július: Gyáli Aranyemberek pódiumbeszélgetéssorozat 
26. május 31.: Pünkösdi Utcazenei Fesztivál 
27. június: helytörténet, történelem tudomány az 1910-1930 közötti gyáli családi történetek 

dokumentációs programja és kiállítása 
28. június-július: gyermekfejlesztési táborok 
29. június: Pedagógusnap  
30. június: Müller Péter előadása 
31. június: Kertbarát 40 éves jubileumi ünnepsége és kiállítás 
32. július: Semmelweis Nap 
33. július: Kaleidoszkóp Színpad előadása 
34. július: Egészségnap a CBE közreműködésével 
35. augusztus 19.: Nemzeti Ünnep 
36. augusztus 29.: Gyál Város Születésnapja 
37. szeptember: Kistérségi Terménybemutató Kiállítás, Gyáli Kertbarát Kör 



 
 

közreműködésével 
38. szeptember: Rák Kati / Marmorstein Berta élete történelmi színdarab általános iskola 6-

8 évfolyamának 
39. szeptember: Szüreti Fesztivál a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú 

Egyesületével  
40. szeptember: Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása (egészségnap) 
41. szeptember: II. városi sport és egészségnap 
42. október: Borverseny a Kertbarát Kör szervezésében 
43. október 1.: Idősek Világnapja 
44. október: Kaleidoszkóp Színpad előadása 
45. október: „Tét a jövőm!”- Iskolabörze 
46. október: Párterápia – Orali produkció 
47. október 9.: Kertbarát IV. amatőr borverseny, és I. amatőr pálinka verseny 
48. október 23.: nemzeti ünnep 
49. november 3.: Magyar Tudomány Napja 
50. november: Márton napi gyáli vigasságok, kézműveskedés 
51. november 12.: Diabetes világnap a Gyáli Cukorbetegek Egyesületével közösen 
52. november 14.: Vörös István koncert 
53. november: autizmus világnapja 
54. december: Gyáli Adventi Programfüzér (Fábry Sándor előadása, Koncz Zsuzsa koncert, 

Made in Hungaria előadás, Hópihécske gyermekelőadás) 
55. december 7. XXX. Gyáli Téli Tárlat 
 

 
Ismeretterjesztő előadások 

 Idős akadémia (4 db) 
 Gyerekfejlesztő nyári tábor 7 tematika (néptánc, tárgyalkotó, bábos, drámaperdagógiai, 

történelmi, olvasótáborok) 
 Gyócsi Zoltán előadássorozat (5 db) 
 környezet tudatos előadások (2 db) 

 
Komolyzenei koncert 

 Felician Kalmus cselló 
 
Fejlesztési programok 

 Író-olvasó találkozók 
 Esélyegyenlőségi Nap 
 Gyáli Ifjúságfejlesztési Kerekasztal Programok 10 esemény 
 Egészségtudatos életmód projektek 6 program 
 Gyáli advent készégfejlesztő programok 30 db 
 Környezettudatos akcióhónapok (föld, víz, fák, levegő napi akció és fejlesztési 

programok) 
 
 
Tanfolyamok 

 Showtánc 
 Aerobic 
 Hip-hop 
 Callenetics 
 Gyerek karate, Nippon zengő 

https://www.facebook.com/bagdyemoke/


 
 

 Mozgásprogram pajzsmirigy beteg és inzulinrezisztens nőknek tanfolyam 
 Arany gyermek Néptáncegyüttes 
 RSG torna 
 Idős torna 
 Női torna 
 Salsa 
 Bachata 
 Zumba 
 Tappancs torna 
 Ringató 

 
Gyermek színház 

 Óvodai színházi bérlet 12 előadás 4x3 előadás/év  
 Iskolai színház 4 előadás/évad 
 Jegesmaci és barátai 
 Kisvakond 2 
 Szépség és a Szörnyeteg 
 Vuk, a kisróka 
 Hópihécske 
 Rák Kati / Marmorstein Berta élete, történelmi színdarab általános iskola 6-8 

évfolyamának 
 
Felnőtt színház 

 Stand up comedy 
 Ripacsok társulat előadása – Deszkajáétk  
 Kaleidoszkóp színház előadása 
 Farkas Évi előadása 
 Pótszék Társulat - Karády Varázs 
 Fábry Sándor önálló estje 
 Made in Hungaria 
 Párterápia – Orlai produkció 
 Dr. Baghdy Emőke előadása 
 Müller Péter előadása 
 Gubás Gabi – Polcz Alain előladó est 

 
 Kiállítási programok: 10 kiállítási program 
 

9.6. PROGRAMTERV BONTÁSA - KÖNYVTÁR  
Január: 8. Iskolás leszek 
  9. Irodalmi Szalon 
  11. Társasjáték Klub 
  14. Internet tanfolyam 
  15. Iskolás leszek 
  16. Arany János képregényrajzoló pályázat meghirdetése 
  22. Kultúra Napja 

22. Iskolás leszek 
  25. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak  

és kisiskolásoknak 
29. Iskolás leszek 



 
 

Február: Internet tanfolyam 
5. Iskolás leszek 

  8. Társasjáték Klub 
12. Iskolás leszek 

  13. Irodalmi Szalon 
  15. Farsangoló (kézműves foglalkozás, álarc készítés, néphagyományok) 
  19. Iskolás leszek 

21. Arany János képregényrajzoló pályázat leadási határidő 
26. Iskolás leszek 
27. „Verset írunk – ők fogják ceruzámat...” versíró pályázat meghirdetése 

  29. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak és 
kisiskolásoknak 
Március: 3. Arany János  képregényrajzoló pályázat eredményhirdetés és koszorúzás 
  4. Iskolás leszek 

11. Iskolás leszek 
12. Irodalmi Szalon 

  14. Társasjáték Klub  
  18. Iskolás leszek 

25. Iskolás leszek  
  28. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak és 
  kisiskolásoknak 
  Diafilmvetítés 
Április: 1. Iskolás leszek 

2. „Verset írunk – ők fogják ceruzámat...” versíró pályázat  leadási határidő 
4. Húsvétra készülünk (kézműves foglalkozás, néphagyományok) 
Internet tanfolyam 
8. Iskolás leszek 

  9. Irodalmi Szalon 
9. Költészet Napjára emlékezünk 
14. „Verset írunk – ők fogják ceruzámat...” versíró pályázat eredményhirdetése 
15. Iskolás leszek 

  18. Társasjáték Klub  
22. Iskolás leszek 
25. Anyák napi Készülődés + Mesevarázs. Mesemondás és kézműves 
foglalkozás ovisoknak és kisiskolásoknak 
29. Iskolás leszek 

Május: „60“ éves a könyvtár – Könyvtártörténeti kiállítás 
   – Forráskiadvány 
  – Kisfilm 
  – Emlékezzünk könyvtárosainkra – kerekasztal beszélgetés 
   – Könyvtártörténeti kvíz 

– 130 éve született Kner Imre tipográfus, nyomdász, könyvművész 
kiállítás 

6. Iskolás leszek 
  9. Társasjáték Klub 

13. Iskolás leszek 
  14. Irodalmi Szalon 

15. Könyvtár kiállítás megynyitó 
  Távközlés világnapja – okostelefonok használata kezdőknek 
  20. Iskolás leszek 



 
 

23. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak  
és kisiskolásoknak 

   Városi Gyereknap 
  26. Kerekasztal beszélgetés a volt könyvtárvezetőkkel és könyvtárosokkal 
  27. Iskolás leszek 
  28. Gyócsi László előadás 
  31. Pünkösdi Utcazenei Fesztivál 
Június: Trianonra emlékezünk – író-olvasó találkozó 

3. Iskolás leszek 
  6. Társasjáték Klub  

10. Iskolás leszek 
11.Irodalmi Szalon 

  17. Iskolás leszek  
  19. Szent Iván éj 

június 23- június 26-ig Olvasótábor 8-12 éveseknek 
24. Iskolás leszek  
27. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak  
és kisiskolásoknak 

  június 30- július 3-ig Olvasótábor 12-14 éveseknek  
Július:  9. Irodalmi Szalon 
  11. Társasjáték Klub 

25. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak és 
kisiskolásoknak 

Augusztus: 6. Irodalmi Szalon 
  29. Városi Születésnap 
Szeptember: Internet tanfolyam 

„Virtuális utazóbusz“ - Digitális Jólét Program (3D nyomtató bemutatása, 
virtuális szemüveg stb.) 

  10. Irodalmi Szalon 
  12. Társasjáték Klub  

26. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak és 
kisiskolásoknak  

29-30. Népmese Napjának megünneplése óvodásokkal 
  Diafilmvetítés 
Október: Internet tanfolyam 
  7. Iskolás leszek 

6-11. Őszi könyvtári napok meghívott előadóval, Könyves vasárnap délelőtt 9-
14 óráig 
10. Társasjáték Klub  
13. Prózaíró pályázat meghirdetése 
14. Iskolás leszek 
15. Irodalmi Szalon 

  21. Iskolás leszek 
28. Iskolás leszek  
31. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak és 
kisiskolásoknak 

  Diafilmvetítés 
November: Internet tanfolyam 

4. Iskolás leszek  
11. Pest Megyei Könyvtáros Egyesület Gyermekműhely napja 



 
 

11. Iskolás leszek  
12. Irodalmi Szalon 
14. Társasjáték Klub  
Író – olvasó találkozó Boldizsár Ildikóval vagy V. Kulcsár Ildikóval, vagy 
Kerényi Angelikával 

  18. Iskolás leszek  
24. Prózaíró leadási határideje 
25. Iskolás leszek  
28. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak és 
kisiskolásoknak 

  Diafilmvetítés 
December: Ünnepi könyvvásár karácsonyig a könyvtárban 
  2. Iskolás leszek 
  3. Prózaíró pályázat eredmény hirdetése 
  5. Mikulásváró 
  9. Iskolás leszek  

10. Irodalmi Szalon 
12. Társasjáték Klub  
16. Iskolás leszek 
19. Adventi készülődés a könyvtárban + Mesevarázs 

 
10. CIVIL SZERVEZETEK 
A házban működő, illetve a ház szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő közösségek:  
- Kovács István Pál Dalkör Egyesület, 
- „Pörög a Gyáli Szoknya” Néptánccsoport, 
- Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub 
- Gyáli Kertbarát Kör 
- Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub,  
- Gyáli Cukorbetegek Egyesülete 
- FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
- Gyáli Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület 
- Gyáli Foltvirágok Foltvarró Kör 

 
Tevékenységüket továbbra is a gördülékeny együttműködést előmozdítva segítjük. A 
rendezvényeikhez helyiség és technika biztosítását adjuk térítésmentesen.  
 
11. KÉPZŐMŰVÉSZETI ESEMÉNYEK 
2019-ben a Gyáli Képzőművész Egyesület felfüggesztette a működését. Az egyesületi 
eszközöket a Közösségi Ház őrzi. A civil működési forma nélkül attól lehet tartani, hogy a gyáli 
képzőművészet ügye elveszti a helyi erejét. A történés azért is sajnálatos, mert 2019 végén 
felújításra került a kamaragaléria, kialakítottuk a folyosógalériát, így a két térben évi 10-15 
kiállításra is nyílna lehetőség. 2020-ban 30 éves évfordulóját ünnepeli a Gyáli Téli Tárlat, az 
Intézmény célja, hogy az évforduló alkalmából az esemény elfoglalja azt a helyet, ami egy 
három évtizedes kiállítási sorozat után megilletné.  
2019 végén Fegyó Béla művész-tanár kezdeményezésére közadományozási program indult a 
leendő gyáli Képtár javára. Az eddig felajánlott 8 alkotást a Közösségi Házban őrizzük. A nyári 
tábori tematikában van gyermek képzőművészeti tábor, tehát lenne igény szervezett és a 
Közösségi Házban szakkőr jellegű évi foglalkozásoknak is. 2020-as költségvetésből az 
Intézmény keresi a forrást ehhez a prgramhoz.  
 



 
 

12. GYÁL VÁROSI FÚVÓSZENEKAR 
A próbákra a lehetőséget továbbra is biztosítjuk a zenekar számára csakúgy, mint az önálló 
koncertezési lehetőséget. Programkínálatunkba szorosan beépítjük fellépéseiket. 
 
13. KALEIDOSZKÓP SZÍNPAD 
A közösség az elmúlt években kimagaslóan színvonalas tevékenységet végzett. Segítésük 2020-
ban is feladat, négy előadás megrendezését rögzítettük az év folyamán. 
 
14. FILMSZÍNHÁZI TEVÉKENYSÉG 
A mozi újra indításának lehetősége pályázati megvalósítással lehetséges. A Közösségi Ház 
vizsgálja ennek lehetőségeit, de erre az EMMI 2020-ban sem biztosít forrást. Egy megfelelő 
vetítőgép (projektor) 6 millió Ft, amit érdekeltségnövelő pályázat keretében be lehetne szerezni.  
Addig is az ifjúságfejlesztési koncepcióban kamaravetítésekre a könyvtári NAVA ponton 
keresztül pedig oktatási célokra tervezünk filmvetítéseket. A Közösségi Ház 2020-ban is 
csatlakozik a Rajzfilmünnephez. A Kamaraterem eszközfejlesztései lehetővé teszik 
kamaravetítések lehetőségét, illetve az idei költségvetési tervben terveztük a nyári kertmozi 
fejlesztést a belső udvaron.   
 
15. TANFOLYAMOK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT ÉS ISMERETTERJESZTŐ 
PROGRAMOK 
A tanfolyamok, szakkörök aktivitása olyan mértékű az intézményben, hogy a 16 és 21 órás 
idősávban nem tudunk további lehetőségeket – teremhiány miatt – biztosítani. Ismeretterjesztő 
programjainkkal segítjük a civil egyesületek előadássorozatait (Cukorbetegek Egyesülete, 
Kertbarát Kör, Gyáli Védőnői Szolgálat). Folytatjuk a Kaleidoszkóp Színpad, Gyáli 
Képzőművészeti Egyesület, Gyáli Néptánccsoport segítését helyszín és technika biztosításával. 
Nyáron tehetséggondozó alkotótáborokat szervezünk a gyerekeknek (színjátszó-, zenekari- és 
az olvasótábor). 
 
15.1. RENDSZERES FOGLALKOZÁSOK A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN: 
1. Ringató 
2. Aerobic 
3. Showtánc 
4. Tini karate 
5. Gyerek karate 
6. Nippon Zengo 
7. Jamland Hip-Hop 
8. Callanetics 
9. Néptánc felnőtteknek (Pörög a gyáli szoknya egyesület) 
10. Gyerek néptánc (Pörög a gyáli szoknya egyesület) 
11. Néptánc gyerekeknek 
12. Gyáli Foltvirágok Foltvarró Kör 
13. Gyáli Fúvószenekar 
14. Kaleidoszkóp Színpad 
15. Női torna 
16. Idős torna 
17. Sakk (ingyenes) 
18. Cukorbetegek tornája 
19. Ritmikus sportgimnasztika 
20. Tappancs torna 
21. Salsa 



 
 

22. Bachata 
23. Baba-mama klub 
24. Alkotóházi programsorozat  
25. Ifjúságfejlesztési kerekasztal projekt  

 
16. SZERVEZETI CÉLOK 
Fenntartói döntéssel a Közösségi Ház 2020-ban 2 új státuszt kapott (szakalkalmazott és 
gondnok-karbantartó). Tervek szerint a szakalkalmazott 4-4 órában kettős feladatot lát el a 
közművelődés és a könyvtárszakmai területen. A két álláshelyre nettó 140 ezer Ft beállítását 
engedélyezte a fenntartó, amely a mai agglomerációs bérviszonyokat figyelembe véve azt 
jelenti, hogy – összevetve a  nemzetgazdasági bruttó átlagkeresettel (365 100 Ft) - nem 
feltétlenül található megfelelő minőségű szak és szakmai alkalmazott. Amennyiben mégis 
sikerül feltölteni a teljes engedélyezett létszámot (16 fő), úgy az intézményben a munkaidőkeret 
gazdálkodás, a nagyrendezvényi többletfeladatellátás és a vasárnapi pótlékok kifizetésével 
viszonylag stabil szervezeti helyzet áll be, bár a nemzetgazdasági átlagtól eltérő bérhelyzet 
felveti a fluktuáció veszélyét. Továbbra is javaslom a gyáli közművelődési életpályamodell 
kidolgozását és elfogadását.   
 
17. A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL ÖSSZESSÉGÉBEN 
A 2020-as év az alkotás éve lesz. A Közösségi Ház és Városi Könyvtárt munkatársai célja, hogy 
az intézményben rögzített szakmai és közösségfejlesztési célok mind vertikálisan, mind 
horizontálisan lemélyüljenek 2020-ban. A nyugodt befogadói, empatikus, magnetikus 
szolgáltatói jelleg biztosítja az, hogy a Közösségi Ház a dél-pesti térség meghatározó kulturális 
szolgáltatója legyen, a magyar közművelődésben pedig olyan módszertani és szakmai 
referenciapont, amely segíti a magyar kultúra instrumentumainak megőrzését és folyamatos 
fejlesztését.  
 
18.  KÖNYVTÁRI-KÖZGYŰJTEMÉNYI TEVÉKENYSÉG  
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 
Cél egy olyan korszerű könyvtár létrehozása, amely integráltan biztosítja a hagyományos és 

elektronikus dokumentumok elérését, az internet adta információs lehetőségeket, valamint a hatékony 
tanulásra és kreatív tevékenységekre alkalmazható közösségi helyet. Törekszünk a hagyományos 
könyvtár értékeinek megőrzésére, valamint a korszerű, minőségi szolgáltatásra. Az oktatási és közösségi 
igényeket figyelembe véve hatékony, gazdaságosan fenntartható, értékközvetítő és érték teremtő 
könyvtárat igyekszünk kialakítani, amely egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a kulturális értékekhez. 
Fontosnak tartjuk a lakosság könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítását, folyamatos 
fejlesztését. Könyvtári szolgáltatásainkra és gyűjteményeinkre igyekszünk a figyelmet felhívni 
személyesen, a honlapon keresztül, közösségi oldalakon és hírlevélben is.  
A könyvtár állományát továbbra is folyamatosan fejlesztjük és feltárjuk. Figyeljük a könyvtári állomány 
gyarapítására kiírt pályázatokat. Könyvtárközi kölcsönzést nyújtunk és közvetítjük más könyvtárak 
szolgáltatásait az Országos Dokumentumellátási Rendszeren keresztül. Gyál helytörténeti értékeinek, 
kulturális, történelmi hagyományainak, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását, összegyűjtését 
és bemutatását kiemelt feladatunknak tekintjük, ezt a munkát folytatjuk tovább, valamint szeretnénk 
elkezdeni a dokumentumok digitalizálását. 
2020-ban kiemelt figyelmet fordítunk a könyvtár 60 éves fennállásának megemlékezésére. 
2020-ban is szeretnénk rész venni a műhelynapokon, értekezleteken, ahol megismerhetjük, hogy a 
könyvtáros szakma hol tart, milyen kihívásokkal néz szembe, milyen aktuális feladatokat kell 
megoldania és tapasztalatokat, ötleteket tudunk cserélni más könyvtárosokkal. A könyvtár munkatársai 
a Könyvtári Intézet által meghirdetett akkreditált képzésein is folyamatosan részt vesznek. Könyveink 
elhelyezése egyre nehezebb a megtelt polcok miatt, melyek méretben sem felelnek 



 
 

meg könyvtári tárolásra, raktári helyiségünk pedig nagyon kicsi. Tervezzük az olvasóterem átrendezését 
és egy kisebb raktári rész kialakítását. Munkánk során törekszünk arra, hogy hatékonyan 
együttműködjünk a város vezetésével, oktatási intézményeivel, civil szervezetekkel és a közösségi 
házzal. 

A Városi Könyvtár SWOT analízise: 
Erősségek: Gyengeségek: 

 
elektronikus katalógusban nyilvántartott  
és kölcsönözhető dokumentumállomány 

felújítás hiánya,  

könyvtárközi kölcsönzés kiszolgálóterület hiánya (pl. raktár) 
alapfeladatokon túli szolgáltatások szűkös anyagi keretek a programokra 
jól képzett, lojális szakemberek, akik 
kötődnek a könyvtárhoz 

helytörténeti dokumentumok 
digitalizálásának elmaradása, 
hozzáférhetősége 

sikeres pályázatok Online katalógus hiánya 
interaktív honlap, szervezett pr-tevékenység a könyvtári szolgáltatások távoli elérési 

lehetősége nem kielégítő 
rendezvényeivel bekapcsolódik a város 
kulturális életébe 

humánerőforrás hiány 

sikeres családbarát rendezvények, 
vetélkedők, kiállítások   

a dolgozók pályán tartásának fizetési 
körülményeinek állapota 

az irodalom, az olvasás népszerűsítését 
szolgáló jól szervezett és előre tervezett 
események 

a dokumentumok alacsony feldolgozási 
szintje akadályozhatja a könyvtári 
szolgáltatások működését 

jól megközelíthető, központi elhelyezkedés, 
akadálymentes épület 

a tárgyi eszközök amortizációja 

Lehetőségek: Veszélyek: 
 

kulturális szolgáltatások erősítése a kultúra szerepe háttérbe szorul 
együttműködő partnerek felkeresése elmaradó látogatók 
helytörténeti dokumentumok 
digitalizálása, hozzáférhetővé tétele 

gyorsan avuló információtechnika 

további pályázati lehetőségek bevonása a hátrányok nehéz kiküszöbölése 
újabb célcsoportok megkeresése, 
szolgáltatásbővítés 

a működési feltételek, a hiányok rövid távon 
változatlanok maradnak 

folyamatos humánerőforrás-képzés a fenntartói források egyre inkább 
elégtelenek a megnövekedett szakmai 
feladatok ellátására 

technikai eszközök korszerűsítése a szakmai megbecsülés csökkenése 
online katalógus bevezetése, elérhetővé 
tétele 

az uniós és hazai pályázati források 
csökkenése 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 
 

2020-ban a fenntartó egy osztott szakalkalmazotti státuszt teremtett, így a Könyvtárban 1 fő, reményeink 
szerint informatikus-könyvtáros munkatárs teljesít szolgálatot heti 20 órábamn. Jelenleg 3 könyvtáros 
dolgozik a közel hatvanezer kötetes állománnyal. Ahhoz, hogy Gyál város könyvtára a XXI. század 
könyvtárának megfeleljen, a felhasználói képzések, a digitális kompetenciák széleskörű fejlesztéséhez 
segítséget nyújtson, illetve minőségi, gyors, pontos és  megbízható szolgáltatásokat biztosítson a 
kölcsönzésben, a tájékoztatásban, az adminisztrációban, valamint a közhasznú, a közcélú, a közérdekű 
információkkal és naprakész szolgáltatásokkal rendelkezzen szükségszerű a létszám növelése. 
 
SZAKMAI MŰKÖDÉS: 
Nyitvatartás  

 
Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv 

változás %-ban 
előző évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a központi 
könyvtárban) (óra)  

37 37 0% 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás 
hetente összesen (óra)  

4 4 0% 

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen 
(óra) 

8 8 0% 

Nyári zárvatartási idő  
Munkanapok száma:  

15 15 0% 

Téli zárvatartási idő  
Munkanapok száma:  

   

Nyitvatartási napok egy átlagos héten 5 5 0% 

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben: 227 230 +1% 
 

2014. június 17-től megváltozott a nyitva tartásunk, amely egy héten 37 óra. 3 fővel, 2 szinten működik 
a könyvtárunk folyamatosan. A péntek délelőttöt a háttér munkák elvégzésére, elsősorban az új könyvek 
feldolgozására, fóliázására, a sérült könyvek javítására fordítjuk. A szabadságokat nyáron 3 hét zárva 
tartással tudjuk megoldani. 
 
Gyűjteményfejlesztés  

 
Mutatók 2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 

változás %-
ban előző 

évhez 
képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  5.390.784,- 5.400.000,- 0,2% 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 320.123,- 330.000,- +3,1% 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 
(bruttó ezer Ft) 

135.853,- 50.000,- -63,2% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok 
száma (db) 

660 900 +36,4% 



 
 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db ) 

8 8 +100% 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db) 

   

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)    

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) 2257 2300 +1,9% 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  1516 1500 -1,1% 

A könyvtári állománygyarapításunk mértékét meghatározza, hogy az adott évben mekkora összeg 
szerepel a jóváhagyott intézményi költségvetésben erre a célra, illetve az, hogy a könyvtárak számára 
kiírt pályázaton mekkora összeget tudunk elnyerni. A Márai-program pályázatán idén is szeretnénk részt 
venni, illetve figyeljük az egyéb könyvtárbővítési és könyvtárgyarapítási pályázatokat is. 
Az állománygyarapítás során továbbra is figyelembe vesszük olvasóink érdeklődését, a hiányzó 
sorozatok pótlását, az újonnan megjelenő könyvek mellett folytatjuk a régóta keresett művek 
felkutatását és beszerzését. Kiemelten figyelünk a gyermek és ifjúsági irodalom széleskörű bővítésére, 
a helytörténeti dokumentumok felkutatására, valamint névadónkról, Arany Jánosról szóló kiadványok 
gyűjtésére. 
A dokumentumok beszerzését több helyről (könyvnagykereskedés, kiadók, internetes könyváruházak) 
tervezzük megvalósítani, figyelembe véve a könyvek kedvezőbb beszerzési árát és a hiányok pótlásának 
lehetőségét. Igyekszünk folyamatossá tenni a beszerzéseket az év során, hogy az új megjelenésekből 
tudjunk vásárolni. 
 
Gyűjteményfeltárás  

 
Mutatók 

2019. 
évi tény 

2020. évi 
terv 

változás %-ban 
előző évhez képest 

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 
rögzített rekordok száma 

2257 2300 +1,9% 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)  

0,20 0,20 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 
hozzáférhetővé válásának időtartama napokban 
kifejezve (átlagosan) 

70 70 0 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 
száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

    

 
A vásárolt új dokumentumokat könyvtári bélyegzővel megjelöljük, vonalkóddal és leltári számmal 
ellátjuk és rögzítjük a SZIKLA 21 Integrált Könyvtári Rendszer számítógépes adatbázisába. A 
hagyományos csoportos leltárkönyvben is leltárba vesszük és éves szinten összesítjük az állomány 
nagyságát. Az új könyvek gerincére szak- és Cutter-számot ragasztunk fóliázás előtt, így könnyebb 
visszaosztani a helyére és az olvasók is hamarabb megtalálják a könyveket. 2019-ben elkezdtük a 
sorozatok kötetszámát is feltüntetni a könyvek gerincén. Ezek után kerül sor a könyvek fóliázására, majd 
kikerül a kölcsönző térbe. 
A feldolgozás és a fóliázás idejét igyekszünk minél inkább lerövidíteni, hogy mielőbb kölcsönözhetők 
legyenek az új könyvek, de ezt nehéz megoldani a kis létszámú humánerőforrással. 
 



 
 

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Szikla 21 Integrált Könyvtári 
Rendszer 
Beszerzés éve: 2003 
Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2020-ben:  igen/nem 
Állományvédelem 
 
Muzeális dokumentuma nincs a könyvtárnak. Továbbra is folytatjuk a fűzött könyvek védőfóliával való 
bekötését. Így hosszabb lesz a könyvek élettartama, másrészt az esetleges szennyeződések könnyen 
eltávolíthatók a könyvek felületéről. Az új könyveket fóliázás után kölcsönözzük. A rossz állapotban 
lévő szakadt, lapjaira hullott könyveket igyekszünk megragasztani, állagukat minél tovább megóvni. 
A helyi folyóirat aktuális évfolyamának bekötését külső szakemberre bízzuk. 
 

Könyvtárhasználat  

Könyvtárhasználat  2019. évi 
tény 2020. évi terv változás %-ban 

előző évhez képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 2166 2180 +0,6% 

A könyvtári látogatások száma (db)   10548 10548 0% 

Ebből csoportok (db) 10 10 0% 
 

 
Dokumentumforgalom  

Könyvtárhasználat  2019. évi 
tény 

2020. évi 
terv 

változás %-ban 
előző évhez képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 33047 33050 0% 

- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok 
száma (db) 1285 1280 -0,4% 

Helyben használt dokumentumok (db) 84330 84000 -0,4% 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 80 100 +25% 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 17 20 +17,6% 

Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) 364 364 0% 

 
A küldött/adott dokumentumok száma megnőtt, mert 2019. augusztusában a Kertváros Szociális 
Központtal megállapodva az Idősek otthonába havi rendszerességgel viszünk ki könyveket az ott 
lakóknak. Ezt 2020-ban is szeretnénk folytatni, így lehetővé tenni azok számára is az olvasás örömét, 
akik korlátozva vannak mozgásukban. 
A kölcsönzött dokumentumok száma egy-két éve nem változik. A helyben használt dokumentumok 
száma magas, az óvodai és iskolai könyvtárlátogatásoknál a gyerekek aktívan használják a könyvtár 
állományát. 
Az állományunkból hiányzó könyvek kölcsönzését továbbra is könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk 
olvasóink számára a Pest Megyei Könyvtárból, és ODR-en keresztül más könyvtárak, elsősorban a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állományából. 
Sajnos évek óta egyre kevesebben veszik igénybe ezt a szolgáltatást annak ellenére, hogy rendszeresen 
felhívjuk olvasóink figyelmét erre a lehetőségre. 



 
 

Ennek egyik oka, hogy a budapesti szakkönyvtárak és a nagy állománnyal rendelkező közkönyvtárak 
(pl. a FSZEK) közel vannak, könnyen elérhetőek. Másik ok, hogy néhány éve a postai úton kiszállított 
könyvek postai szállítási költségét a kérő olvasónak kell fizetni, ami több könyv esetén jelentős 
többletköltséggel jár. Emiatt több alkalommal nem került sor könyvtárközi kölcsönzésre, mert az olvasó 
inkább nem kérte a dokumentumot. 
 
Online és elektronikus szolgáltatások  
A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése 
tervezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.  
Szolgáltatás 2020-ben tervezett 

(I=1/N=0) A fejlesztés részletes leírása 

Honlap 1 akadálymentesítés 

OPAC 1 saját katalógus 

Adatbázisok /hazai vagy 
külföldi adatbázis/ 

1 digitalizált helytörténet, Arcanum 

Referensz szolgáltatás 1  

Közösségi oldalak  1 a Közösségi Házzal közösen 

Hírlevél 1  

RSS 1  

 
 
Online szolgáltatások  2019. évi 

tény 2020. évi terv 
változás %-ban 

előző évhez 
képest 

Távhasználatok száma 6695 7500 +12% 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 
nyelveken érhető el a magyaron kívül  

   

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 

8 10 +25% 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 
összesen 

96 96 0% 

A könyvtárban használható adatbázisok száma 6 8 +33,3% 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 
száma (db) 

   

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 
igénybe vevő használók száma (fő) 

   

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 
(használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 

   



 
 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 
publikációként elérhetővé tett dokumentumok 
száma (db) 

 1  

 
Ezen szolgáltatások jó része (honlap, közösségi oldal, hírlevél) működik folyamatosan. 2018-tól egy új, 
modernebb és felhasználóbarát honlapot használunk. Elektronikus katalógus rendszerünket szeretnénk 
távoli elérésűvé tenni, aktiválni, így lehetőséget biztosítva az online könyvhosszabbítást, előjegyzést és 
a könyvfoglalást. A hazai adatbázisok elérhetőségét is szeretnénk megvalósítani (pl. Arcanum). 
 
Képzések, könyvtári programok, kiállítások 
Összesítő táblázat 

 2019. évi 
tény 2020. évi terv változás %-ban előző 

évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, program száma 76 88 +15,7% 

A könyvtári programokon, képzéseken 
résztvevők száma összesen 

4141 4580 +10,6% 

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 
támogató helyi kiadványok száma 

1 2 +100% 

 
Téma szerint 

 2019. évi 
tény 

2020. évi 
terv 

változás %-ban előző 
évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 
támogató nem formális képzések és programok 
száma  

9 17 +88,9% 

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 
támogató nem formális képzéseken és programokon 
résztvevők száma 

103 200 +94,2% 

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, információkeresési 
ismereteket nyújtó nem formális képzések és 
programok száma  

6 6 0% 

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, információkeresési 
ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és 
programokon résztvevők száma 

110 110 0% 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált 
képzések, továbbképzések száma 

   

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált 
képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma 

   

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozások száma  

10 10 0% 



 
 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozásokon résztvevők száma 

190 190 0% 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 
közösségi programok, rendezvények száma összesen  

47 51 +8,5% 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 
közösségi programok, rendezvényeken 
résztvevők száma 

3318 3500 +5,7% 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma  4 4 0% 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 
látogatóinak száma 

420 500 +19% 

Egyéb témájú programok, képzések száma    

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma    

Az összes könyvtári képzés, program száma 76 88 +15,7% 
 

Célcsoport szerint 
*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint. 

 
2019. évi tény 2020. évi terv 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára 
szervezett programok, képzések száma  

6 6 0% 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára 
szervezett programokon, képzéseken résztvevők 
száma 

110 110 0% 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 
rendezvények száma  

32 44 +37,5% 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 
rendezvényeken résztvevők száma 

3070 3500 +14% 

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma 38 38 0% 

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők 
száma 

961 970 +9% 

Az összes könyvtári képzés, program száma 76 88 +15,7% 

 
Könyvtárunk 2007 óta szervez alapfokú internet tanfolyamot elsősorban az idősebb korosztály számára, amit 
2020-ban is szeretnénk folytatni. 
Családi programjainkat tovább folytatjuk, minden hónapban lesz Mesevarázs. Szombat délelőttönként 
szülőkkel, nagyszülőkkel együtt várjuk a gyerekeket mesehallgatásra és kézműves foglalkozásra. Tematikus 
rendezvényeinket tovább bővítjük. 



 
 

2019-ben elindult az Iskolás leszek, iskolára hangoló foglalkozás, amit 2020-ban is folytatunk. 
2019 októberében indítottuk Társasjáték Klubunkat, amelyet 2020-ban minden hónap második szombatján 
szeretnénk megtartani. 
 
Kiemelkedő rendezvénysorozatunk a „60 éves a könyvtár”. Terveink között szerepel, egy 
könyvtártörténeti kiállítás megvalósítsa, amely könyv formájában is megjelenne. Készítünk egy 
kisfilmet is. Tervezünk egy kerekasztalbeszélgetés a régi könyvtárvezetőkkel és könyvtárosokkal, 
valamint könyvtártörténeti kvízjátékot és a 130 éve született Kner Imre emlékére egy könyvművészeti 
kiállítást is szeretnénk eredeti kiadványokkal. 
 
Nyáron ismét lesz olvasótábor 8-12 éves és 12-14 éves korosztály számára, melyen egy adott téma köré 
építjük fel a foglalkozásainkat, illetve a résztvevők örömére kirándulásokra és játékra is sor kerül. 
A vakáció ideje alatt társasjátékos délutánra és diafilmvetítésre várjuk az érdeklődőket. 
A könyvtárban működő Irodalmi Szalonra egyre nagyobb az érdeklődés, amelyet továbbra is minden 
hónapban megtartunk. 
Író-olvasó találkozót is tervezünk: Bosnyák Viktória, Gyócsi László és Kerényi Angelika meghívásával. 
Szeptember végén a Népmese Napját hagyományosan óvodásokkal fogjuk megünnepelni a 
gyerekkönyvtárban. 
Idén is szeretnénk rész venni a Városi Gyereknapon, a Pünkösdi utcazenei Fesztiválon, a Városi 
Születésnapon és az Advent Gyálon rendezvénysorozaton. 
Irodalmi pályázatainkat folytatjuk, a versíró pályázatot tavasszal, a prózaíró pályázatot pedig ősszel fogjuk 
kiírni. Terveinkben szerepel Arany János évfordulójára képregényrajzoló pályázat meghirdetése felső 
tagozatosok részére. 
3 minikiállítás lesz a könyvtárban: Arany János születésének évfordulójára, a Költészet Napjára készülünk a 
gyáli költők verseiből is szemezgetve, majd Trianonra emlékezünk. 
Hagyományosan könyvtári program az Országos Könyvtári Napok egész heti rendezvénysorozata 
októberben. 
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Pest Megyei Könyvtáros Egyesület Gyermekkönyvtárosi 
műhelynapjának novemberben a gyáli könyvtár lesz a házigazdája. 
 

  



 
 

1. SZ. MELLÉKLET SZOLGÁLTATÁSI TERV,  
(ELEKTRONIKUS FORMÁBAN IS CSATOLVA) 

Szolgáltatási terv előlap  

Tárgyév 2020 

Település neve Gyál 

A közművelődési alapszolgáltatás 
ellátásának módja intézmény 

Közművelődési intézmény neve Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

Közművelődési intézmény székhely címe 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. 

Ellátott alapszolgáltatások  

Hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 
Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek 
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, 
működtetése  
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

Felelős vezető neve Bretus Imre 

Szakmai vezető neve Bretus Imre 

Kitöltő neve és beosztása Bretus Imre intézményvezető  

Kitöltő telefonszáma 23/541-643 

Kitöltő e-mail címe igazgato@gyalikozhauz.hu  
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Közművelődés i  a lapszolgá l tatások 
Kultv. 76. § (3) A közösségi  tevékenység megnevezése A közösségi  tevékenység cél jaA közösségi  tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja , időtartamaA közösségi  tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)A közösségi  tevékenység helyszíne/ helyszíneiA közösségi  tevékenységben  a helyi  lakosság részvétel i  módja(1)               Ál lami  normatíva(2) Önkormányzati  támogatás  (á l lami  normatíván kívül )(3)                Egyéb haza i  á l lami  pá lyázati  támogatás  (NKA, Csoóri  Alap, egyedi  támogatás ..)(4)                 Európai  Uniós  pá lyázati  támogatás(5)               Sa ját bevétel(6)               Egyéb bevétel i  forrás  (adomány, Norvég Alap…)

Gyál i  Arany Néptáncegyüttes  éves  szakmai  tevékenyésge hagyományőrzés , néptánc 100 a lka lom 30 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Pörög a  Gyál i  Szoknya Hagyományőrző együttes  éves  tevékenyésége hagyományőrzés , néptánc 40 a lka lom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Kovács  Is tván Pál  Dalkör hagyományőrés 14 a lka lom 80 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál  Város  Fúvószenekar hagyományőrzés 50 a lka lom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Értéktárbizottság hagyományőrzés  10 a lka lom 20 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Drámapedagógia i  fejlesző program fejlesztés 20 a lka lom 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál  Város i  Népdalkör civi l 40 a lka lom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Solymári  Béla  Nyugdíjas  Pedagógus  Klub civi l 12 a lka lom 300 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál i  Kertbarát Kör, civi l 40 a lka lom 80 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Őszidő Nyugdíjas  Klub civi l 40 a lka lom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Nyugdíjasok Helyi  Képviseletének Közhasznú Egyesülete civi l 40 a lka lom 300 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Nyugdíjas  Alapítványért Nyugdíjas  Klub civi l 40 a lka lom 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

 Gyál i  Cukorbetegek Egyesülete civi l 40 a lka lom 500 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál i  Védőnői  Szolgá lat civi l 12 a lka lom 20 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

 FEGY Polgárőr és  Tűzoltó Egyesület civi l 10 a lka lom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gondozónők a  Gyál  Város i  Bölcsődéért civi l 10 a lka lom 20 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

A közösségi  és  társadalmi  részvétel  fejlesztése Gyál i  Ifjúsági  kerekaszta l fejlesztés 30 a lka lom 120 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál i  Civi l  kerekaszta l fejlesztés 2 a lka lom 40 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál i  Esélyegyenlőségi  Szakmai  Nap fejlesztés 1 a lka lom 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

digi tá l i s  esélyegyenlőségi  kompetenciaképző program fejlesztés 30 óra 30 intézmény önkéntes t.v szerint 113.701.744

Nava fejlesztő program fejlesztés 30 óra 30 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Kaleidoszkóp színpad civi l 4 a lka lom 30 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Irodalmi  sza lon civi l 10 a lka lom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál i  Székely Kör civi l 2 a lka lom 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Drámapedagógia i  fejlesztés i  program hagyományőrzés 20 a lka lom 20 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyermekszínházi  projektek anyanyelvi  hagyományőrzés 16 a lka lom 5000 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Mesevarázs anyanyelvi  hagyományőrzés 12 a lka lom 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál  Város i  Népdalkör civi l 40 a lka lom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Solymári  Béla  Nyugdíjas  Pedagógus  Klub civi l 12 a lka lom 300 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál i  Kertbarát Kör, civi l 40 a lka lom 80 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Őszidő Nyugdíjas  Klub civi l 40 a lka lom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Nyugdíjasok Helyi  Képviseletének Közhasznú Egyesülete civi l 40 a lka lom 300 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Nyugdíjas  Alapítványért Nyugdíjas  Klub civi l 40 a lka lom 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál i  Kertváros i  Fúvószenekari  Egyesület civi l 10 a lka lom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Kaleidoszkóp színpad civi l 12 a lka lom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Irodalmi  sza lon civi l 10 a lkaom 30 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál i  Székely Kör civi l 2 a lka lom 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Sul ibörze tehetséggonozás 1 a lka lom 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Tehetséggondozói  hét tehetséggonozás 14 nap 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

5 kompetenciafejlesztő tematikus  program tehetséggondozás 25 nap 240 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Környezettudatos  kappányhónapok zölga lapú gazdagságfejlesztés90 nap 3000 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Civi l  kerekaszta l gazdaságfejlesztés 2 nap 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

t.v. szerint

Rendezvény/program/projekt Gyál i  (járás i ) Össziskola i  Vers  és  Prozamondó verseny március  2. Arany János  születésnapjaanyanyelvi  hagyományőrzés 1 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Egyéb,  nem kötelezően el látandó közművelődés i  feladat

Rendezvény/program/projekt Magyar Kultúra  Napja  anyanyelvi  hagyományőrzés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Házasság hete programok fejlesztés 7 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Gyál i  farsangi  programok fejlesztés 30 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt Anyák napja  Sasvári  Sándor hagyományápolás 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Koncz Zsuzsa  koncert Advent hagyományápolás 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Maros  Művészegyüttes hagyományápolás 1 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Fábry Sándor önál ló estje Advent hagyományápolás 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Mül ler Péter előadása fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Dr. Baghdy Emőke életmódelőadás fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Nyár esti  kertmozisorozat (10 vetítés ) fejlesztés 10 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Arany-élet pódiumbeszélgetések / közismert közéleti  emberekkel  10 program. Gyál i  és  országos  hírű díszpolgárok, sportolók, művészek, kiemelkedő életművek fejlesztés  hagyományápolás 10 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt Gubás  Gabi  - Polcz Ala in előadóest fejlesztés , anyanyelvápolás 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Más ik János  és  Cseh Tamás  Vodku fia i  est fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Kami lka  & Pesti  Sikk koncert fejlesztés 1 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Szépség és  a  szörnyeteg csa ládi  előadás fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt  Nóti  Károly Weekend nyári  bohózat hagyományápolás 1 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Könyvtár "60" író-olvasó ta lá lkozó anyanyelvi  hagyományőrzés 10 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Cs i l lagászat napja  ápr. vége, vagy Magyar Tudomány Ünnepe november 3. UTAZÓ PLANETÁRIUM, tudományos  interaktív kiá l l ítás  a  cs i l lagokról , cs i l lagászatról  fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt helytörténet, történelem tudomány az 1910-1930 közötti  gyá l i  csa ládi  történetek dokumentációs  programja  és  kiá l l ításahagyományápolás 1 400 082093.

Rendezvény/program/projekt Gyál i  advent készégfejlesztő programok 30 db fejlesztés 30 10000 intézmény önkéntes t.v szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Esélyegyenlőségi  Nap / érzékenyítő programsorozat 5 esemény fejlesztés 5 1000 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Egészségtudatos  életmód projektek 6 program fejlesztés 6 1200 082091.

Rendezvény/program/projekt Környezettudatos  akcióhónapok (föld, víz, fák, levegő napi  akció és  fejlesztés i  programok) Vuk a  kis róka előadás  csa ládi  napfejlesztés 90 1000 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Olvasótábor fejlesztés , anyanyelvápolás 14 30 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Gyerekfejlesztő nyári  tábor 7 tematika  (tárgyalkotó-művészeti , bábos  mese, drámaperdagógia i , népi  kul túra , olvasótáborok, fi lmes-fotós)fejlesztés , hagyományőrztés 30 70 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Kompetencia  fejlesztés i  közösségi  programok (i fjúságfejlesztés i  projektek i fjúsági  programok)fejlesztés 10 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Gyál i   Nyári  udvarházi  programok fejlesztés 10 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt Hagyományos  szüreti  mulatság hagyományőrzés 1 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Márton napi  hagyomány hagyományőrzés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Óvodai  színházi  bérlet 12 előadás  4x3 előadás/év fejlesztés , anyanyelvápolás 12 2400 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Iskola i  színház 4 előadás/év fejlesztés , anyanyelvápolás 4 800 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Párterápia  - Orla i  produkció - nőnapra  fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt Körúti  Színház - Shirley Valentine fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt Pótszék Társulat - Kelecsényi  László: KaráDY-Varázs  (04.25.) fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt Körúti  Színház - Jelenetek két házasságból fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt Pótszék Társulat - Nyi tra i  Brigi tta : Hópihécske Advent fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt Rák Kati  / Marmorstein Berta  élete történelmi  színdarab á l ta lános  i skola  6-8 évfolyamánakfejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Made in Hungária  / Magyarrock Dalszínház fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA
30.783.360

Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése
21.768.000

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
21.768.000

Szolgá l tatás i  terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a  

közművelődés i  tevékenységek és  a  művelődő 

közösségek számára helyszín biztos ítása

Az egész életre ki terjedő tanulás  fel tételeinek biztos ítása

A hagyományos  közösségi  kul turá l i s  értékek 

átörökítése fel tételeinek biztos ítása

Az amatőr a lkotó- és  előadó-művészeti  tevékenység fel tételeinek biztos ítása

Kulturá l i s  a lapú gazdaságfejlesztés

Közművelődés i  a lapszolgá l tatások



 
 

 

 

Jóváhagyási záradék 

 
Gyál település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2020. évi szolgáltatási tervét a  
 
 
………………………………..számú  határozatával jóváhagyta. 
 
Gyál település önkormányzata a  …./2020.(…..) sz. határozat közművelődési intézmény szolgáltatási  
 
tervét a 2020. évi munkaterv részeként a  ………………………………. számú   
határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
 

Kihirdetési záradék 

A szolgálatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székhelyén  
és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő  
15 napon belül ki kell helyezni. 
 

 



 
 

 

A Kultv. 76. § (3) bekezdés a)  pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a 

feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil 

fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai 

tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.

Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű 

művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.

Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.

Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő 

közösség számára.

Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek 

vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a 

feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,

érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő,

közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;

b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos

programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;

c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő

családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;

d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;

e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális

részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség

megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat

szervez;

f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást

megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;

g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a

helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és

működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és

technikai feltételeit, valamint

h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és

infrastrukturális támogatást nyújt.

a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok

megvalósítását;

b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek

megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;

c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja

azok megvalósulását,

d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok

megvalósítását;

e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és

ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint

f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban

történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi

kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a

művelődő közösségek ezirányú munkáját;

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak

kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő

programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok

megvalósítását;

c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat

szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;

d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek

kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket,

szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;

e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a

nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében

programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok

megvalósítását, valamint

f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások

figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi

kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, 

a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja

azok megvalósítását.

a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a

versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet

folytató amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok

létrejöttét, támogatja azok működését, valamint

b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és

infrastrukturális támogatást nyújt.

a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének

kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb

foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását,

valamint

b)  felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.

a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív

gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez,

támogatja azok megvalósítását;

b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó

helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;

c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és

termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat,

tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint

d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális

alapú használatához.

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Művelődő közösségek létrejöttének 

elősegítése, működésük 

támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a 

művelődő közösségek számára 

helyszín biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése

Az egész életre kiterjedő tanulás 

feltételeinek biztosítása

A hagyományos közösségi kulturális 

értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása

Az amatőr alkotó- és előadó-

művészeti tevékenység 

feltételeinek biztosítása

A tehetséggondozás és -fejlesztés 

feltételeinek biztosítása



 
 

 

 

 

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja 

elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves 

szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások

keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt:

közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes

közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden

egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység

rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi

tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein 

és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, 

valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül 

mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési 

intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a 

fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves 

munkatervének részét képezi.

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 

rendjéről

082091    Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                                                                  

Ide tartozik:

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, 

a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a 

közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az 

állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a 

gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi 

művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, 

kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség 

elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

082092    Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                                  

Ide tartozik:

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, 

helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális 

örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a 

magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 

kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

082093    Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek                                                         

Ide tartozik:

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási 

lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az 

amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési 

közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

082094    Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés                                                                        

Ide tartozik:

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek 

biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs 

technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.



 
 

 

 

 
 
 
Gyál, 2020. január 27.         
 
 

 
 

aláírás 

               Intézményvezető 

 

 

Gyál. 2020………………… 

aláírás 

        Fenntartó 

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító 

közművelődési közösségi színtér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a 

telephelyekre is figyelmmel egy szolgáltatási tervet készít.

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a 

megalapozottság, a szakszerűség, a megbízhatóság, a  teljeskörűség.

A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás 

forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló 

dokumentuma.

Közösségi színtér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább 

középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület 

üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.

A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott 

közművelődési terület érintő előirányzatokkal.

A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál 

legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási 

körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi 

tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a 

besorolást.



















































Tárgyév 2020

Település neve Gyál
A közművelődési alapszolgáltatás 
ellátásának módja intézmény

Közművelődési intézmény neve Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

Közművelődési intézmény székhely címe 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.

Ellátott alapszolgáltatások Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészek

Felelős vezető neve Bretus Imre

Szakmai vezető neve Bretus Imre

Kitöltő neve és beosztása Bretus Imre intézményvezető 

Kitöltő telefonszáma 23/541-643

Kitöltő e-mail címe igazgato@gyalikozhauz.hu

Szolgáltatási terv előlap 



 Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3) A közösségi tevékenység megnevezése A közösségi tevékenység célja A közösségi tevékenység rendszereA közösségi tevékenysé A közösségi tevékenység heA közösségi tevékenységben a he(1)               Állami n(2) Önkormányzati tám(3)                Egyéb h(4)                 Euró(5)               Saj (6)               Egyéb bevételi forrás (adomány, Norvég Alap…)

Gyáli Arany Néptáncegyüttes éves szakmai tevékenyésge hagyományőrzés, néptánc 100 alkalom 30 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Pörög a Gyáli Szoknya Hagyományőrző együttes éves tevékenyésége hagyományőrzés, néptánc 40 alkalom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Kovács István Pál Dalkör hagyományőrés 14 alkalom 80 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál Város Fúvószenekar hagyományőrzés 50 alkalom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Értéktárbizottság hagyományőrzés  10 alkalom 20 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Drámapedagógiai fejlesző program fejlesztés 20 alkalom 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál Városi Népdalkör civil 40 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub civil 12 alkalom 300 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyáli Kertbarát Kör, civil 40 alkalom 80 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Őszidő Nyugdíjas Klub civil 40 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete civil 40 alkalom 300 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub civil 40 alkalom 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

 Gyáli Cukorbetegek Egyesülete civil 40 alkalom 500 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyáli Védőnői Szolgálat civil 12 alkalom 20 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

 FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület civil 10 alkalom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gondozónők a Gyál Városi Bölcsődéért civil 10 alkalom 20 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Gyáli Ifjúsági kerekasztal fejlesztés 30 alkalom 120 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyáli Civil kerekasztal fejlesztés 2 alkalom 40 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyáli Esélyegyenlőségi Szakmai Nap fejlesztés 1 alkalom 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

digitális esélyegyenlőségi kompetenciaképző program fejlesztés 30 óra 30 intézmény önkéntes t.v szerint 113.701.744

Nava fejlesztő program  fejlesztés 30 óra 30 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Kaleidoszkóp színpad civil 4 alkalom 30 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Irodalmi szalon civil 10 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyáli Székely Kör civil 2 alkalom 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Drámapedagógiai fejlesztési program hagyományőrzés 20 alkalom 20 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyermekszínházi projektek anyanyelvi hagyományőrzés 16 alkalom 5000 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Mesevarázs anyanyelvi hagyományőrzés 12 alkalom 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál Városi Népdalkör civil 40 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub civil 12 alkalom 300 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyáli Kertbarát Kör, civil 40 alkalom 80 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Őszidő Nyugdíjas Klub civil 40 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete civil 40 alkalom 300 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub civil 40 alkalom 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyáli Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület civil 10 alkalom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Kaleidoszkóp színpad civil 12 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Irodalmi szalon civil 10 alkaom 30 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyáli Székely Kör civil 2 alkalom 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Sulibörze tehetséggonozás 1 alkalom 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Tehetséggondozói hét tehetséggonozás 14 nap 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

5 kompetenciafejlesztő tematikus program  tehetséggondozás 25 nap 240 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Környezettudatos kappányhónapok zölgalapú gazdagságfejlesztés 90 nap 3000 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Civil kerekasztal gazdaságfejlesztés 2 nap 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

t.v. szerint

Rendezvény/program/projekt Gyáli (járási) Össziskolai Vers és Prozamondó verseny március 2. Arany János születésnapja anyanyelvi hagyományőrzés 1 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Egyéb,  nem kötelezően ellátandó közművelődési feladat

Rendezvény/program/projekt Magyar Kultúra Napja  anyanyelvi hagyományőrzés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Házasság hete programok fejlesztés 7 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Gyáli farsangi programok fejlesztés 30 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt Anyák napja Sasvári Sándor hagyományápolás 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Koncz Zsuzsa koncert Advent hagyományápolás 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Maros Művészegyüttes hagyományápolás 1 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Fábry Sándor önálló estje Advent hagyományápolás 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Müller Péter előadása fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Dr. Baghdy Emőke életmódelőadás fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Nyár esti kertmozisorozat (10 vetítés) fejlesztés 10 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Arany‐élet pódiumbeszélgetések / közismert közéleti emberekkel 10 program. Gyáli és országos  fejlesztés hagyományápolás 10 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt Gubás Gabi ‐ Polcz Alain előadóest fejlesztés, anyanyelvápolás 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Másik János és Cseh Tamás Vodku fiai est fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Kamilka & Pesti Sikk koncert  fejlesztés 1 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Szépség és a szörnyeteg családi előadás fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt  Nóti Károly Weekend nyári bohózat  hagyományápolás 1 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Könyvtár "60" író‐olvasó találkozó anyanyelvi hagyományőrzés 10 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Csillagászat napja ápr. vége, vagy Magyar Tudomány Ünnepe november 3. UTAZÓ PLANETÁRIUMfejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt helytörténet, történelem tudomány az 1910‐1930 közötti gyáli családi történetek dokumentáció hagyományápolás 1 400 082093.

Rendezvény/program/projekt Gyáli advent készégfejlesztő programok 30 db fejlesztés 30 10000 intézmény önkéntes t.v szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt  Esélyegyenlőségi Nap / érzékenyítő programsorozat 5 esemény fejlesztés 5 1000 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt  Egészségtudatos életmód projektek 6 program fejlesztés 6 1200 082091.

Rendezvény/program/projekt  Környezettudatos akcióhónapok (föld, víz, fák, levegő napi akció és fejlesztési programok) Vuk a  fejlesztés 90 1000 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt  Olvasótábor  fejlesztés, anyanyelvápolás 14 30 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Gyerekfejlesztő nyári tábor 7 tematika (tárgyalkotó‐művészeti, bábos mese, drámaperdagógiai, nfejlesztés, hagyományőrztés 30 70 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Kompetencia fejlesztési közösségi programok (ifjúságfejlesztési projektek ifjúsági programok) fejlesztés 10 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt  Gyáli  Nyári udvarházi programok fejlesztés 10 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt  Hagyományos szüreti mulatság  hagyományőrzés 1 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt  Márton napi hagyomány hagyományőrzés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt  Óvodai színházi bérlet 12 előadás 4x3 előadás/év fejlesztés, anyanyelvápolás 12 2400 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Iskolai színház 4 előadás/év  fejlesztés, anyanyelvápolás 4 800 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Párterápia ‐ Orlai produkció ‐ nőnapra  fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt  Körúti Színház ‐ Shirley Valentine  fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt  Pótszék Társulat ‐ Kelecsényi László: KaráDY‐Varázs (04.25.) fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt  Körúti Színház ‐ Jelenetek két házasságból fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt  Pótszék Társulat ‐ Nyitrai Brigitta: Hópihécske Advent fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt  Rák Kati / Marmorstein Berta élete történelmi színdarab általános iskola 6‐8 évfolyamának fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Made in Hungária / Magyarrock Dalszínház fejlesztés 1 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA
30.783.360

Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése
21.768.000

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
21.768.000

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük 

támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek 

és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése 

feltételeinek biztosítása

Az amatőr alkotó‐ és előadó‐művészeti tevékenység feltételeinek 

ÉVES MUNKATERV

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Közművelődési alapszolgáltatások



Jóváhagyási záradék

Gyál település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2020. évi szolgáltatási tervét a 
………………………………..számú  határoztatával jóváhagyta.

Gyál település önkormányzata a  …./2020.(…..) sz. határozat közművelődési intézmény szolgáltatási 
tervét a 2020. évi munkaterv részeként a  ………………………………. számú  határoztatával 
jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgálatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székehelyén és 
telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon 
belül ki kell helyezni.



A Kultv. 76. § (3) bekezdés a)  pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó 

felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember 

szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező 

szakember bevonásával valósítja meg.

Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, 

közösségi tevékenység végzéséhez.

Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.

Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség 

számára.

Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek 

vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással 

kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az

állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket

vagy szolgáltatásokat szervez;

b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy

szolgáltatásokat szervez;

c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a

generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket

vagy szolgáltatásokat szervez;

d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat,

tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;

e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét

fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását

elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;

f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;

g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi

partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez,

biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint

h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális

támogatást nyújt.

a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok

megvalósítását;

b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását,

tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;

c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok

megvalósulását,

d)  népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;

e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző

lehetőségeket teremt, valamint

f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő

eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi

kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a

művelődő közösségek ezirányú munkáját;

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak

kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat,

tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;

c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez,

támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;

d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális

értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat

szervez, támogatja azok megvalósítását;

e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és

más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket,

szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint

f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a

művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével

foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez

kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház‐ és bábművészet, a

versmondás, a film‐ és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató

amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok

működését, valamint

b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és

infrastrukturális támogatást nyújt.

a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása,

kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket,

klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint

b)  felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.

a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot

fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok

megvalósítását;

b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi

gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;

c) a kulturális terület‐ és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás‐ és termékfejlesztéssel, kreatív

iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat

szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint

d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú

használatához.

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Művelődő közösségek létrejöttének 

elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési 

tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín 

biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése

Az egész életre kiterjedő tanulás 

feltételeinek biztosítása

A hagyományos közösségi kulturális 

értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása

Az amatőr alkotó‐ és előadó‐művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása

A tehetséggondozás és ‐fejlesztés 

feltételeinek biztosítása



A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények 

és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási 

tervet kell készítenie tárgyév március 1‐jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében

tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi

tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi

tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi

tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy

tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek

megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és 

szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az 

adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely 

szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben 

vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást 

követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves 

munkatervének részét képezi.



68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

082091    Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                                  

Ide tartozik:

‐ a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a 

különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség‐ és 

társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel 

növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a 

nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és 

kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az 

esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

082092    Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                                  

Ide tartozik:

‐ a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, 

népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, 

gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

082093    Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek                                       

Ide tartozik:

‐ az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, 

népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 

közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, 

körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

082094    Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés                                                                    

Ide tartozik:

‐ a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a 

digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való 

hozzáférés biztosítása.



A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító 

közművelődési közösségi színtér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a 

telephelyekre is figyelmmel egy szolgáltatási tervet készít.

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a 

szakszerűség, a megbízhatóság, a  teljeskörűség.

A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás 

forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló 

dokumentuma.

Közösségi színtér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább 

középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület 

üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.

A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési 

terület érintő előirányzatokkal.

A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál 

legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási 

körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi 

tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a 

besorolást.



 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Bretus Imre, az Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
igazgatója illetményének megemelésére 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Bretus Imre - a Gyáli Arany János Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója - a Képviselő-testület 131/2018. 
(VI.28.) sz. határozata alapján 2018. július 15. napjától látja el az igazgatói feladatokat. 

Az intézményvezető illetményét a Képviselő-testület bruttó 467 000.- forint/hó összegben állapította meg, mely 
összeg már tartalmazza a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Kr. szerinti vezetői pótlékot, és 
kulturális illetménypótlékot. 

Bretus Imre a rábízott feladatokat magas színvonalon látja el, az intézmény működését a szervezeti-, szakmai és 
kommunikációs rendszerek stabil működése, valamint a minden igényt kielégítő és sokszínű közösségi 
programok kínálata jellemzi, amelynek köszönhetően a 2019. évben az éves látogatószám elérte a közel 114 000 
főt. 

Az intézmény 2020. évi munkaterve szintén rendkívül színes program és rendezvénykínálatot tartalmaz, 
valamint folyamatosan az új fejlesztési lehetőségekre fókuszál, hogy minél magasabb színvonalú művelődési 
lehetőséget nyújtson a gyáli és környékbeli lakosok számára. 

Fentiek miatt javasolom - a megnövekedett feladatok ellátásának anyagi elismeréseként - 2020. január 1. 
napjától az intézményvezető illetményét 5%-kal, azaz bruttó 490.350.- forint/hó összegre megemelni, mely 
összeg már tartalmazza a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Kr. szerinti vezetői pótlékot, és 
kulturális illetménypótlékot.  

2020. évi költségvetésbe betervezett vezetői bér 
Fizetési fokozat Besorolás 

szerinti bér 
Munkáltatói 

bérkiegészítés 
Vezetői 
pótlék 

Kulturális 
illetmény- 

pótlék 

Összesen Járulék 
(17,5%) 

Összesen 
(11 hónapra) 

F/10 210 600 186 400 45 000 25 000 467 000 548 725 6 035 975 
5%-os béremelés hatása 

F/10 210 600 209 750 45 000 25 000 490 350 576 160 6 337 760 
Különbözet 0 24 200 0 0 23 350 27 435 301 785 
 
Ahogyan a fenti számításból kiolvasható az 5%-os béremelés 301 785.- forint többletforrást igényel, mely az 
Önkormányzat 2020. évi általános tartalékának terhére biztosítható. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentieket szíveskedjen megvitatni, és a döntést meghozni. 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. úgy dönt, hogy Bretus Imrének, az Arany János Közösségi ház és Városi Könyvtár intézményvezetőjének 
illetményét bruttó 490 350.- forint/hó összegben állapítja meg, mely összeg már tartalmazza a művészeti, a 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Kr. szerinti vezetői pótlékot, és kulturális illetménypótlékot, 

2. úgy dönt, hogy 2021-től Bretus Imrének, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
intézményvezetőjének illetménye automatikusan a mindenkori minimálbér emelkedéssel megegyező 
mértékben emelkedjen, 

3. felhatalmazza a Polgármestert az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 



A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
     
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
 
 
Gyál, 2020.február 3. 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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Tárgy: Javaslat pályázat kiírására civil 
szervezetek szabadidős és kulturális 
tevékenységének támogatására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) 
számú rendelete 4. § (2) bekezdése értelmében „Az Önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati eljárás 
keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő támogatást nyújt.” Hivatkozott rendelet 
4. § (3) bekezdése szerint: „Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amelyik  

a) gyáli székhelyű, telephelyű vagy 
b) a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.” 

A 4. § (4) bekezdése tartalmazza, hogy „A pénzbeli támogatások vonatkozásában a Képviselő-testület a 
költségvetés összeállításakor  meghatározza, hogy a civil szervezetek támogatására milyen célra, mekkora 
összeget biztosít Gyál Város fejlesztése, közösségi életének előmozdítása, hírnevének öregbítése érdekében.” Az 
(5) bekezdés értelmében: „A Képviselő-testület, a feladatkörük szerint érintett bizottságok javaslata alapján, a 
költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntést hoz a pályázatok kiírásáról.” 
 
A civil szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és a 
támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, vagy az 
itt tartózkodók (idegenforgalom) érdekeit, a kulturális örökség helyi védelmét szolgálja. 
 
Gyál Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében cél és általános tartaléka 
terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő egyesületek támogatására  6.000 e. Ft áll 
rendelkezésre.  

A pályázati kiírást a rendeletünkben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján és a 
Gyáli Mi Újságban megjelentetjük. A pályázat beküldési határideje 2020. április 02. napja (csütörtök), 
elbírálásának határideje 2020. április 30. (csütörtök) 

Fentiekben meghatározott körülmények miatt, kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a pályázat kiírás 
vonatkozásában! 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális 
tevékenységének támogatására. 
 
A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a 

város kulturális programjainak megvalósításához (támogatható: a rendezvények 
költsége + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg nem 
haladhatja a pályázati összeg 20 %-át) 

 
Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, valamint városi szintű 

kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói. 
 
A pályázók köre: Gyáli székhelyű vagy telephelyű, vagy olyan civil szervezet, amelyik a gyáli lakosok 
érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.  
 
A pályázat követelményei:  
 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet: 
- nevét, 



- címét, 
- adószámát, 
- bírósági nyilvántartásba vételi számát, 
- nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét, 
- a nyilvántartott tagok számát, 
- éves programját, 
- a megpályázott tevékenység rövid leírását, 
- a pályázatban érintettek tevékenységi körét, 
- a program költségvetését, 
- a vállalt önrész összegét, 
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, 
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, 
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell: 
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) 
önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehető a Szervezési és Humánpolitikai Irodán) 
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,  
- a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a 
nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és 
Humánpolitikai Irodán) 
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a 
köztartozás mentességről, 
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, 
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, 
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző 
év tevékenységéről szóló beszámolóról. 

 
A pályázat benyújtási határideje és helye: legkésőbb 2020. április 02-ig személyesen benyújtva a 

Szervezési és Humánpolitikai Irodára (Gyál, Kőrösi út 112-
114.), vagy postai úton, április 02. napjáig postabélyegzővel 
ellátva, Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
címezve. 

 
A pályázat elbírálása: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 

dönt 2020. április 30-i ülésén. 
 
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése tervezetének 5.sz. 
mellékletében cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő 
egyesületek működésének támogatására 6.000 eFt áll rendelkezésre.  

Határidő: 2020. április 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabó Józsefné irodavezető 

Gyál, 2020. február 02. 
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
Az előterjesztés a 2020. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
     
 
          Diera Éva 
              Pénzügyi és Adó irodavezető 

http://www.gyal.hu/
http://www.gyal.hu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyáli Települési Értéktár 

Bizottság 2019. II. félévi tevékenységéről 
szóló beszámolójának elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Gyáli Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és 
a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet és Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek 
szerint végzi. A Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának a Bizottság Működését szabályozó III. /3. 
pontja értelmében „A Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő negyedév utolsó napjáig (március 31., és 
szeptember 30.) beszámol tevékenységéről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mely 
előterjesztést előzetesen az Oktatási és Kulturális Bizottságnak kell tárgyalnia.” 
 
Fentiekben foglaltakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ismerje meg és fogadja el a jelen 
előterjesztés mellékletét képező beszámolót.  
 
Határozati javaslat : 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2019. II. félévi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető  
 
G y á l, 2020. február 05.  
 
 
 
  Juhász Ida  
             Gyáli Települési Értéktár Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
Melléklet:  
A Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2019. II. félévi tevékenységéről szóló beszámoló 
 
 



 
 
 
 

Beszámoló 
 
        Tárgy:TÉB 2019.II.félévének beszámolója 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gyáli Értéktár 2019 szeptemberétől az alábbi munkát végezte. 
 
A "Barangolás értékeink nyomában" c. tanulmányi értékismertető séta részletes kidolgozása a bizottsággal 
folyamatban van. 
 
 Több szakaszban lesz megvalósítható, hiszen jelenleg 22 érték került be hivatalosan a helyi értéktárba. 
 
 Ennek idejéről minden fórumon (újság,facebook,honlap,plakát) tájékozódni lehet majd. 
 
 Várható ideje: tavaszi időszak.  
 
2019 szeptember 7-én meghívást kaptam a Magyar Értékek Napjára. Örömmel vettem részt ezen a csodálatos 
programon. 
 
Helye: Pesti Vigadó ,Szent István Bazilika  Orgona koncert,terményáldás,minden megye terménykosarat 
helyezett el, és mutatott be. Köszöntő: Lezsák Sándor, Németh Zsolt miniszteri biztos. Az egész napos program 
egyben konferencia is volt. 
 
 Kilenc előadó a Kárpát-medencei értékekről "Megtartó értékeink" címmel tartott előadást. Az előadásokat 
népzenei műsorral is gazdagították. 
 
  Ez a nagyszabású, értékorientált esemény a Kárpát-medence szellemi és tárgyi kulturális örökségének legjavát 
vonultatta fel, bemutatva annak értékeit, hagyományait. Ezen kívül hazai és külhoni viseleteket is csodálhattunk. 
Méltó módon került reprezentálásra a magyarság gazdag kulturális értéke és kincse. 
 
    Szept. 11-én köszönőlevelet kaptam a személyes részvételért Csóka Esztertől, a Pest Megyei Nemzeti Műv. 
Intézet igazgatójától. 
 
   Szept.25-re hívtam össze a Helyi Értéktár következő értekezletét, ahol beszámoltam az Országos Értéknapról. 
 
  Újabb 6 db felterjesztett értékajánlatról szavaztunk, és hoztunk határozatot az értéktárba való bekerülésről. 
 
         Ezek a következők voltak: 
 
   1.Gyáli katolikus templom épülete 
 
    2.Gyáli református templom épülete 
 
    3.Arany János Közösségi Ház épülete 
 
    4.Béres Stúdió munkássága 
 
    5.Susányi Oszkár hajó-és makettépítő mester munkássága 
 
    6.Kályhamúzeum  Petrohai Gábor munkássága 
 
    További tervek, amelyeket szerettünk volna megvalósítani: 
 
               -A tablókiállítás további bővítése, új 6 érték tablójának elhelyezése, a könyvtár emeleti folyosóján, 
 



               -Előkészíteni Gyál és Kibéd testvértelepülések egyedi,különleges kapcsolatának felterjesztését a Gyáli 
Értéktárba, később pedig ,a Pest Megyei Értéktárba is. 
 
              -Ünnepélyes keretek között emléklap átadása mind a 22 érték képviselőjének. 
 
            -A kibővített értékek megjelenítése, a gyal.hu és a Közösségi Ház honlapján. 
 
   Nagy öröm számomra, hogy valamennyi kitűzött cél megvalósult. Díszes emléklapok, gyönyörű 
önkormányzati dossziéba helyezve, ünnepi keretek között a legméltóbb városi rendezvényen - a Magyar Kultúra 
Napján - kerültek átadásra. Köszönet illeti ezért városunk vezetőit, akik azonnal támogatták az ötletet,és a 
kivitelezésben is aktívan részt vettek. Közvetlen segítségükért nagyon hálás vagyok Nagy József Elek 
alpolgármesternek, Bretus Imrének a Közösségi Ház igazgatójának, és a Közösségi Ház valamennyi 
dolgozójának.  
     Minden érték képviselőjének személyesen vittem el a meghívót. Látva az ünnepélyen 
meghatottságukat,boldogságukat, azt hiszem, megérte. Köszönet érte. Azóta megkerestek régi fotókkal,illetve 
újabb javaslat érkezett az értéktárba való felvételre. 
 
     A Williams TV az interjú mellett, minden egyes gyáli értékről bemutatást tervez ,sorozat formájában. 
 
    Tervezzük még Susányi Oszkár hajómakettjeinek kiállítását is, amelynek helye az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár lesz. 
 
 
     Úgy gondolom, eseményekben és eredményekben gazdag   félévet zártunk. Ezzel a jó érzéssel folytatjuk 
tovább a munkánkat, remélem mindannyiunk megelégedésére. 
    
  Gyál 2020.02.05.                                                                          
 

      Juhász Ida 
 
                                                                                                                       TÉB elnöke 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2019-
2023 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Program Intézkedési Tervének felülvizsgálatára 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyelőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. §-a rendelkezik a 
helyi esélyegyenlőségi programokról. A tv. 31. §. (1) bek. szerint a települési önkormányzat öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot fogad el. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eleget tett a törvényi 
kötelezettségének és 10/2019.(I.31.) sz. határozatával elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
(továbbiakban: HEP) a 2019-2023. közötti időszakra vonatkozóan, melynek részét képezi az Intézkedési terv.  
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek 
során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi 
Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot (HEP Fórumot) hozott létre, hogy a HEP IT-ben vállalt feladatok 
településünkön maradéktalanul megvalósuljanak.  
 
A HEP Fórum 2020. január 23-án megtartotta első ülését, melyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervét (HEP IT) és a megvalósításra váró intézkedésekkel kapcsolatosan érkezett felelősi hozzászólásokat 
áttekintette, megtárgyalta és elfogadta azokat. Ennek alapján a HEP Fórum részét képező Intézkedési Terv 
kiegészítésre került egy oszloppal, mely az eredeti HEP óta elkészült változásokat tartalmazza.   
 
A jogalkotási törvény lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok képviselő-testületei számára, hogy a saját és 
az általa irányított szervek tevékenységét, cselekvési programját, működését normatív határozatban szabályozza. 
Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés tárgyát képező helyi esélyegyenlőségi programmal a képviselő-testület   
cselekvési programját fogadta el, javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy határozatát normatív határozatként 
hozza meg. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt Helyi Esélyegyenlőségi Program részét képező Intézkedési 
Terv felülvizsgálata kapcsán elkészült iratanyag elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyál Város Önkormányzata Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának részét képező Intézkedési Terv felülvizsgálatával kapcsolatos iratanyagot, az 
előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal. 
Határidő: 2020.02.29. 
Felelős: Polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Ifjúsági és Sport Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 
 Szociális és Egészügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Polyák Józsefné esélyegyenlőségi referens, ügyintéző  
 
Gyál, 2020. január 31. 
                  Pápai Mihály 
                 polgármester 
Melléklet:  
1. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervben lévő felelősök válaszlevelei   
2. HEP Fórum jegyzőkönyve 
3. HEP IT (kiegészített) 























 

 
Tárgy: Javaslat a 2020/2021. nevelési évre 

történő óvodai beiratkozás időpontjának 
és módjának meghatározására 

 
 

Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
a fenntartó dönt: 

• az óvodába történő jelentkezés módjáról, 
• az óvodai általános felvételi időpontról. 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti 
fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az 
érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

Az Nkt. 49. § (1) bekezdés szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 
- a törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai 
felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 2020. 
január 1. napjától hatályos rendelkezés értelmében a szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme 
alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 
a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A felmentést engedélyező szerv a 
gyáli lakóhellyel rendelkező kisgyermekek estében a Gyáli Járási Hivatal Hatósági Osztálya. 

Az Nkt. 49. § (3) bekezdés szerint a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az 
óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az 
óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda). 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
EMMI rendelet (a továbbiakban: rendelet) 20. § (9) bekezdés egyértelműen meghatározza, hogy mi minősül 
életvitelszerű ott lakásnak: ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant 
otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a 
gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három 
hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, 
hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy 
az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által 
szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű 
körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a 
területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. A (10) bekezdés 
szerint ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő 
a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett 
bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az 
óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a 
gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy 
vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, 
és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője 
dolgozik. 

Az óvodába történő jelentkezés módjának meghatározása: 

A Gyál Város Önkormányzata fenntartásában működő Gyáli Liliom Óvodába, Gyáli Tulipán Óvodába és Gyáli 
Tátika Óvodába az óvodai felvételi körzetek figyelembe vételével, a szabad óvoda választásának lehetőségét 
tiszteletben tartva, az érintett szülők személyesen írathatják be gyermeküket.  
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A jelentkezés az intézményekben (Gyáli Liliom Óvoda, 2360 Gyál, Liliom utca 13-15.; Gyáli Tulipán Óvoda, 
2360 Gyál, Tulipán utca 23.; Gyáli Tátika Óvoda, 2360 Gyál, Klapka utca 5.) történik, az intézmény vezetője 
által kijelölt helyiségben és a kijelölt személyek közreműködésével, ahol a szülőnek be kell mutatnia: 

• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá  
• a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

Beiratkozás időpontjának meghatározása: 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 
20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 
eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz 
közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában 
működő óvoda honlapján, ennek hiányában, a helyben szokásos módon. 

A gyermekek óvodai beiratkozása érdekében az előző években a szülők 1 hétig (hétfőtől - péntekig naponta 8 óra 
és 16 óra között) kereshették fel az óvodákat. Az a gyakorlat vált be, miszerint a beiratkozást a fenti 
időintervallum elején bonyolítottuk, 2018. és 2019. évben is a Bizottság döntése nyomán (2018. április 23-27. 
illetve 2019. április 23-26.), mert az óvodai csoportok számának meghatározására irányuló döntés 
meghozatalának határideje május utolsó napja. Az indítható csoportok számára vonatkozó döntés 
meghozatalához pedig elengedhetetlenül fontos tényező a beiratkozók számának pontos ismerete. Fentiekre 
tekintettel javaslom, hogy a 2020/2021. nevelési évre a Gyáli Liliom Óvodában, a Gyáli Tulipán Óvodában és a 
Gyáli Tátika Óvodában az óvodát igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozása 

2020. április 27-30. (hétfőtől– csütörtökig) naponta 8.00 – 16.00 óra között legyen. 

A beiratkozás javasolt időpontja egyeztetésre került az érintett intézmények vezetőivel. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot a határozati javaslatok támogatására. 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 2020/2021. nevelési 
évre az alábbiak szerint határozza meg a Gyáli Liliom Óvodában, a Gyáli Tulipán Óvodában és a Gyáli 
Tátika Óvodában az óvodai beiratkozás időpontját: 

 
2020. április 27-30. (hétfőtől– csütörtökig) naponta 8.00–16.00 óra között. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester és az óvodák intézményvezetői 

 
2. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága felkéri a 

polgármestert, hogy az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 
eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt tegyen 
közzé a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Williams Televízióban, a Gyáli 
Mi Újságban, Gyál Város honlapján valamint közösségi felületein és kezdeményezze, hogy az 
intézmények vezetői – a helyben szokásos módon – a szülők számára tegyék közzé. 

 
Határidő: 2020. március 27. 
Felelős:  polgármester és az óvodák intézményvezetői 

 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2020. február 3. 
 
 Nagy József Elek 
  alpolgármester 
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