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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 223/2021. (XI.25.) sz. határozatával elfogadott 2022. évi 
munkaterve alapján az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője 2022 februárjában 
köteles beszámolni az intézmény működéséről. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Kulttv.) 65. § (2a) bekezdés szerint a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az 
éves szakmai beszámolóját - megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 
napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár (Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár / Szentendre) 
részére. 

Bretus Imre intézményvezető határidőre elkészítette a 2021. évi működésről szóló beszámolót, melynek 
melléklete a Jene Miklósné, könyvtárvezető által elkészített beszámoló a könyvtár 2021. évi működéséről (1. sz. 
melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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beszámolóját, 

2. felkéri az intézményvezetőt, hogy a Városi Könyvtár beszámolóját a megyei hatókörű városi könyvtár 
(Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár / Szentendre) részére továbbítsa. 
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1. Helyzetelemzés 

A 2021-es évet továbbra is a pandémiás helyzethez alkalmazkodás, a program- és látogatószám 

megtartása, növelése, valamint a folyamatos fejlesztés, felújítás jellemezte.  

Az éves tervezett működést befolyásolta az országot súlytó Covid járványhelyzet, amelynek 

következtében több mint négy és fél hónapon át, januártól májusig – a kormányzati 

intézkedések okán – nem fogadhatott az Intézmény látogatókat, nem nyújthatott 

közművelődési, könyvtári és lakossági szolgáltatásokat. Megnehezítette a szakmai munkát a 

november-december közötti, szintén a pandémiás helyzettel összefüggő bizonytalanság. A 

karanténidőszak befolyásolta az éves programszámot, látogatószámot.  
 

A statisztikai mutatószámokat ugyanakkor a korlátozások adatainak tükrében érdemes 

áttekinteni. A mutatószámok alapján kijelenthető, hogy a Közösségi Ház fejlődésének 

lendületét a covid járvány és a korlátozó intézkedések két év alatt sem tudták megtörni. 2021-

ben az éves látogatószám 63 328 fő volt a múltévi 53 748 főhöz képest, annak ellenére 

növekedést mutat, hogy az intézmény az év első négy hónapban zárva tartott, illetve a 

rendszeres terembérlő csoportok száma a covid miatt visszaesett. Ezen adaton belül a Könyvtár 

éves látogatószáma 11 440 fő volt, 3047 fő vett részt könyvtári, közművelődési tartalmú 

programon. A közművelődési látogatószám és a könyvtárlátogatói szám aránya azt mutatja, 

hogy minden hatodik látogatóból egy könyvtárhasználó, öt kizárólag a közművelődési 

szolgáltatásokat veszi igénybe. Ugyanakkor a könyvtári távhasználatok száma, a tudatos és 

tervezett szakmai és intézményvezetési termékfejlesztésnek köszönhetően telefon, e-mail, 

OPAC, honlap 12 259 alkalom volt, természetesen a két adat között van átfedés. Ez az  adat 

mégis azt mutatja, hogy markáns igény van a könyvtári szolgáltatási területek, azon belül  a 

digitális szolgáltatási területek további fejlesztésére. Az olvasók 27 000 kötetet kölcsönöztek ki 

az elmúlt évben. 

A Közösségi Ház által szervezett és kísért éves programszám 1 407 volt, amely a járványhelyzet 

és a kötelező zárva tartás miatt a múlt évi 1688 képest 17 százalékos csökkenést mutat. A 

csökkenés oka, hogy a pandémiás helyzet és a Kormányzati intézkedések, szabályozások 

elbizonytalanították, óvatosságra intették az Intézmény állandó látogatóit, használóit 

(tanfolyamos teremhasználók, civil és társadalmi szervezetek, művészeti csoportok). Reagálva 

a helyzetre, szem előtt tartva a felelős gazdálkodást a megszokott és keresett programkínálatot 

is szűkíteni kellett. A Könyvtárban 45 programról 40-re csökkent a rendezvényszám, ami 10 

százalékos csökkenést jelentett. A Közösségi Ház éves rendezvénylátogató számában a 

Könyvtári közművelődési rendezvény látogatószáma 5 százalék volt 2021-ben, ez az arány 

2020-ban 5,4 százalék volt.  
 

A Közösségi Ház Facebook profil követőinek 3536 (3291)  főre nőt, az elért olvasók száma 

pedig éves szinten 174 441 volt. A Facebook oldalt 77,7 százalékban nők, 22,3 százalékban 

férfiak követik, a 35 és 44 év közötti korosztályban a legnagyobb a nők aránya több mint 20 

százalék. A weboldal esetében a felhasználók száma 15 000/év, az oldalmegtekintések száma 

70 496/év volt. Az adatokban az egyszeri és a rendszeres felhasználók, olvasók is beletartoznak. 

A mutatószámok annak köszönhetők, hogy a munkatársak és a három szakmai vezető 

professzionális módon azonnal reagáltak a folyamatosan, napról-napra változó helyzetre.  

 

Az adatok azt mutatják, hogy a Közösségi Ház és Városi Könyvtár mind látogatószámában, 

mind a programszámok tekintetében, a járványhelyzet ellenére megőrizte a fejlődésének az ívét, 

az intézmény stabil alapokon áll, nagy a kedveltsége a lakosok körében.  
 

Az Intézmény működésének szervezeti, szakmai, kommunikációs és közkapcsolati 

rendszereinek a megerősítése a lehetséges működési kereteken belül tovább folyt. A Közösségi 

Ház, jól azonosított, aktív formálója a város közösségi életének. A programstruktúrát – az 

elvárásához igazodva évadokra bontott – tervezés alapján állítottuk össze. Az őszi-tavaszi, nyári 
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program-, és fesztiválkínálat és az őszi-tavaszi kínálat már a 2021-2022 közötti időszakra 

tervezett, ami áttekinthetőbb a közönségnek, hatékonyabb kommunikációt és 

közönségszervezést tett lehetővé. 2021 szeptemberében tervezési szakaszba lépett a Gyál 25 

éves kiemelt rendezvénysorozat, amelyet első lépésként oktatási, nevelési, valamint civil 

kerekasztal keretében alapozott meg az Önkormányzat felkérésére az Intézmény. Felkérést 

kapott az Intézmény Gyál Kulturális Startégiának elkészítésére. A munkaanyag elkészült, 

szakmai értelemben alkalmas a társadalmi egyeztetésre.  
 

Az intézmény humánerőforrás állományában folyamatos volt a változás, a munkaszervezet 

szempontjából fontos kolléga is kilépett decemberben a szervezetből, 25 százalékos volt a 

fluktuáció. Az elmúlt évben a foglalkoztatás már az Mt. szabályai szerint folyt. A szervezet 

nem vesztett el vezető munkatársakat, egy gazdasági munkatárs, egy fő takarítói, egy 

infokommunikációs és egy hangtechnikus álláshelyen dolgozó munkavállaló távozott az 

Intézményből. A takarítói álláshelyen munkáltatói rendes felmondással távozott a kolléga, a 

másik két munkavállalónál részben a szakmai alkalmasság kérdőjeleződött meg, de ők 

munkavállalói felmondással távoztak, munkajogi értelemben pro bléma mentesem. A gazdasági 

kolléga távozása jelentős problémát okozott, megtettem a lépéseket az új munkatárs 

kiválasztása érdekében. A fluktuáció az ágazatra jellemző bérekkel áll leginkább 

összefüggésbe. A jelentősnek tekinthető 2022-es 20 százalékos bérfejlesztés ellenére a 

kulturális szektorban dolgozók bére jelentősen elmarad a nemzetgazdasági átlagtól, érdemi, 

érzékelhető ágazati bérrendezés 1994-ben volt utoljára. A garantált bérminimum és a 

minimálbér emelkedésével a bérolló a magasan kvalifikált, munkaerőpiac képes kollégák 

rovására szűkült. Ez azt is jelenti, hogy a városért tenni akaró, kiváló kollégák pályán tartása 

jelentős kihívást ad a következő évben is, ez a helyzet indokolna a fenntartói beavatkozást, 

életpályamodell keretében egy törzsdolgozói ösztönző rendszerben. Jelenleg minden a 

fenntartó által engedélyezett álláshely (16 fő) fel van töltve.  
 

A könyvtár és a közművelődési intézmény szakmai kereteinek működése 2021-ben biztosított 

volt. A Magyar Államkincstár által a fenntartó gazdálkodási területeit érintő megállapításokat, 

folyamatosan egyeztetve kezeltük, az Intézményt érintő megállapításokat korrigáltuk. A 

Magyar Számvevőszék által kezdeményezett adatbekérésnek eleget tettünk, az Ász vizsgálat 

nem tárt fel hiányosságokat. Az Intézmény vezetőjeként Bretus Imre elismerő oklevelet vehetett 

át a Magyar Tudományos Akadémián a Magyar Vöröskereszttől a véradás szervezésében 

nyújtott folyamatos és magaszíntű szervezésének támogatásáért.  
 

Az Intézményben a környezettudatosság elvét követve tovább fejlesztettük az adminisztrációs 

eszközeinket és rendszereinket. Az iktatási rendszer, a programegyeztetési rendszer, a 

statisztikai adatgyűjtési rendszer, a belső kommunikációt és működést szabályozó rendszerek 

elektronikus háttereken futnak. A szakmai működést előre kidolgozott és meghatározott 

protokollok szabályozzák, ezzel csökkentve a koordinációs hibák lehetőségét.  
 

Az Intézmény gazdálkodási, finanszírozási helyzete szigorú gazdálkodással, a költségvetési 

keretek átcsoportosításával biztosított volt. A fenntartó által a költségvetésben előirányzott 13,5 

millió Ft bruttó bevétel teljesítettünk. Ezen belül a könyvtár szolgáltatásokhoz köthető bevétele 

ének alakulása 2021-ben összesen 831.000 Ft volt, a 2020-as adat 769.000 Ft. Az Intézmény 

bevételeiben a könyvtári bevétel 6 százlék. Az Intézmény a költségvetési kereteink belül 

maradt, likviditása biztosított volt, fenntartói beavatkozást nem igényelt.  

A könyvtárként működő épületszárny alapterülete 452 m2..  A szakmai ajánlások alapján, 

Gyálon, lakosságszámarányosan 1500 m2-es épület szolgálhatná megfelelően a lakosság 

érdekét. Ez a fizikai adottság már rövidtávon is kedvezőtlenül érinti a szolgáltatásfejlesztést és 

a lakossági igények kiszolgálását. Középtávon pedig kifejezetten negatív hatással van a város 

kulturális életének további fejlesztésére. Ha, és amennyiben a következő hét éves EU-s 

fejlesztési ciklusban nyílik rá lehetőség a Közösségi Ház felújítása elkerülhetetlen és tervezni 
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célszerű egy 1700-2000 m2 korszerű, minden lakossági és oktatási igényt kielégítő önálló 

könyvtár épület építését. Pest megye leválásával a fővárostól, a megye a leghátrányosabb régiók 

közé tartozik, ami forrásallokációs lehetőséget is jelent. Megfelelő önkormányzati és szakmai 

előtervezéssel reális esélye van Gyálon jelentős kulturális beruházások és fejlesztések 

elvégzésére, mind a könyvtár, mind a közművelődési szolgáltató terek tekintetében.  
 

2021-ben a koronavírus helyzetre való tekintettel, kihasználva a zárva tartást, radikális és 

nagyszabású felújításba kezdtünk. A könyvtár új padlózatot kapott, átépítettük a 

polcrendszereket, így hosszabb szabadpolci rendszer jött létre úgy, hogy az olvasók által 

használt terek nagyobbak lettek. A könyvtár mindkét szintje tisztasági festést kapott. Pályázati 

és fenntartói támogatással jelentős könyvtári eszközfejlesztést hajtottunk végre, bútor és 

technikai eszközbeszerzést végeztünk. 2021. december 31. állapot szerint a könyvtári élő 

dokumentum szám 63.255, szemben a 2020-as adattal, amikor is 61.439 db volt. Az elmúlt 

három év könyvtári fejlesztéseit követően 2021-ben a könyvtár a dél-pesti régió egyik legszebb, 

legmodernebb könyvtárává vált. 2021-ben könyvtárvezetőt, Jene Miklósnét megválasztották a 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének vezetőségi tagjává. 
 

Intézmény is megújult. Valamennyi közönségteret újrafestettünk, a színházterem új - a 

katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelő – burkolatot és egy zsölyét kapott, aminek 

rendkívül kedvező volt a lakossági fogadtatása. Pályázat keretében a színházi hangtechnika is 

megújult. Ez is oka annak, hogy az őszi-téli évadban kilenc teltházas előadás volt a 

színházteremben. Kifestettük a kisebb foglalkoztató tereket, a színházi öltözőket, a fogadóteret 

átépítettük, így egy tágas, világos, barátságos belépőtér fogadja a látogatókat. Kiépült a 16 

kamerából álló vagyonvédelmi rendszer, amely rögzíti az épületen belüli történéseket, ezzel is 

maximalizálva a vagyonbiztonságot. Lecseréltük a 20 éves elavult fűtőkazánokat, a hat régi 

kazánt, két modern kondenzációs kazán váltotta fel. Megújult az épület gépészetének egy része, 

a húsz éve nem használt légcserélőgépek mára megfelelnek a 2021-es elvárható minőségnek. 

Sajnos az épület ezen részén a klimatizálás továbbra sem megoldott, az építőiparban 

megfigyelhető évvégi árrobbanás okán – annak ellenére, hogy a fejlesztési forrás rendelkezésre 

állt – az előzetes árajánlatot a kivitelező cég nem tudta fenntartani. Javasoljuk az összeget 2022-

re átfolyósítani.  

Felújítottuk a belső udvari szabadtéri színpadot, az épület kert részén egy 

gyermekfoglalkoztató, közösségi kertek és egy méhecskelegelő került kialakításra.  

Továbbra is gondot okoz a 20 éves épületgépészet a színházteremben, a színházteremben nem 

megoldott a levegőcserélés, az épületben hiányzik a hatékony klimatizálás. A nyílászárói 

elavultak. A 2020. november végén a tűzvízvezeték cserét kellett elrendelni, a javítási 

munkálatok 2021. január 19-én értek véget.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Arany 

János Közösségi Ház és Városi Könyvtár között támogatási megállapodás jött létre. A Közház 

szakmai csapata támogatási igényt nyújtott be a Zenei produkciók létrehozásának és 

infrastrukturális fejlesztésének támogatására. A pályázati kiíró minisztérium a támogatási 

igényt elbírálta, és a ZPT-B-2020-0023 azonosító számon beadott Gyáli Aréna 

Klubkoncertsorozat megvalósítására 8,7 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg 

Intézményünknek. A projekt keretében 2021. december végéig az Intézményünk teljesítette a 

vállalt célfeladatokat.  

2021-ben hat pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz: könyvtári 

eszközfejlesztésre, klub és kertmozi sorozatokra, szakmai konferencia megrendezésére, belső 

tréning elvégzésére vonatkozott. A hat pályázatban a kiváló közházas szakmai csapatnak 

köszönhetően 5,77 millió Ft forrást tudunk lehívni. Az EMMI járványkármentés keretében 20 

millió Ft-al támogatta a települési kulturális színtereket. Ebből a forrásból 10 millió Ft-ot 

fordíthattunk közvetlen eszközfejlesztésre, így az Intézmény rendezvényi infrastruktúrája 
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jelentőset lépett előre. Az év során folyamatosan végeztük a kisebb állagmegóvási 

munkálatokat is: székek, asztalok kisbútorok javítását. 

A 2021-ben sikerült ismét BÜFÉ üzemeltetési szerződést kötni, de az üzemeltető – a piaci 

folyamatokra hivatkozva - december végén elállt az együttműködés folytatásától.  

Stabilizálódott az Intézmény közkapcsolati rendszere, a Közösségi Háznak napi, hatékony a 

kapcsolata a gyáli intézményekkel és közösségekkel. A gyáli intézményekkel, civil 

szervezetekkel, egyházakkal folyamatos, hatékony és konstruktív a közös célok, feladatok 

megvalósítása. Az óvodákkal, iskolákkal az Intézmény szorosan együttműködik a szakmailag 

megalapozott pedagógiai munkát támogatva, közművelődési alapelveken nyugodva.  
 

A Gyáli Arany Gyermeknéptánccsoport működési keretei is biztosítottak voltak 1,2 millió Ft 

értékben, jelmezek, kellékek, hangzóanyagok és szakmai tiszteletdíjak kerültek beszerzésre, 

kifizetésre. A tánccsoport fejlődési feltételei minden szempontból biztosítottak a fenntartó 

részéről.  
 

A Közösségi Ház vezetése mindent megtett a gyors, hatékony covid rendelkezések betartásáért. 

Sajnos az év során az Intézményben történt covid megbetegedés, de ez a munkafolyamatosságot 

nem befolyásolta. Az Intézményben az átoltottság és a fertőzésen átesettség 98 százalék.  
 

 

2. A 2021. évi szakmai tevékenységet meghatározó irányelvek 

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális szolgáltatás, nyilvános 

könyvtári ellátás biztosítása, helyi közművelődési tevékenység támogatása, valamint a muzeális 

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

törvény 76. § (2) bekezdése alapján a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése. 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. A feladatvégzést a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályai alapján 

végzi az intézmény. 

 

3. Az intézmény szakmai tevékenységét befolyásoló további tényezők 

Az épületben fennállása óta hozzávetőlegesen 1,3 millió ember fordult meg. Az épület és a telek 

adottsága bővítést nem tesz lehetővé. A jelentős térhasználat következményeként folyamatosan 

állagóvást kell végezni, jelentős mértékű az eszközelhasználódás.  

A legfontosabb közösségfejlesztési pilléreket is érintette a járvány. A járványhelyzet a tervezést 

követő megvalósítást is befolyásolta, az év első négy hónapjában számos népszerű eseményt el 
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kellett halasztani. Gyermekszínházi előadásokat a tavaszi évadban nem tudtunk rendezni, a 

tervezett felnőttszínházi programok, koncertek, klubprogramok, fejlesztési programok, 

rekreációs, egészségmegóvó, környezettudatos események, civil események maradtak el május 

elejéig.  
 

A közönségkapcsolati és szakmai munka május elején indulhatott el. A nyár folyamán kulturális 

offenzívába kezdett a Közösségi Ház, ennek hatására szeptembertől konszolidáció kezdődött, 

markánsan nőtt a program és látogatószám, november elejére biztató adatokat láttunk, kedvező 

visszajelzéseket kaptunk. Majd a novemberi járványhelyzet ismét óvatosság tette a közönséget, 

így az adventi időszakban különlegesen összetett szakmai munka kellett ahhoz, hogy sikeres 

legyen az év utolsó negyedéves időszaka.  

A hagyományos gyáli értékek mellett a programkínálathoz szervesültek az új 

közösségfejlesztési tartalmak is.  

A nyári gyermektábori kínálat (7 tematikus tábor 7 héten át, több mint 100 gyermek táborozott 

a Közösségi Házba) közül kiemelendő a Kesze kusza tábor, melyet 2021-ben második 

alkalommal indítottunk. A tábor sajátos tematikája, hogy minden nap más témát, más jellegű 

programot, fejlesztő foglalkozást kínáltunk az alsó tagozatos gyerekeknek. A táborra 

túljelentkezés volt, így 2022-ben két hétre tervezzük indítani.  

Továbbá ifjúságfejlesztési program, környezettudatos-, rekreációs-, egészségmegőrző- és a 

társadalmi elfogadást erősítő HEP, ifjúsági zenei és színházi tehetségfejlesztő programok 

kerültek előtérbe, fejlesztve az egyéni és társas kompetenciákat. Kiemelkedő siker volt a Szüreti 

Fesztivál, a Márton napi forgatag, és a mára hagyománnyá vált Adventi programsorozat.  
 

Új közösségfejlesztő tartalom volt 2021-ben először, az iskolai őszi szünidő alatt, október 28-

án a Közösségi Ház és Városi Könyvtár egy egész napos „napközis táboros” 

programkavalkáddal várta az alsó tagozatos gyermekeket. A gyermekek a nap folyamán 

kézműves foglalkozásokon, színházi produkción, élményekben gazdag napon vehettek részt.  

2021-ben pedig a legkisebbekre gondolva sikerrel indítottuk újra, és tettük havi rendszeressé a 

babaszínházi kínálatot, ami kiemelt jelentőséggel bír hisz az anyanyelvápolás és készségek, 

kulturális és családi kötődések fejlesztését egyaránt szolgálja a program.  
 

2021. december 3-án méltó módon tudtuk megünnepelni a XXX. Gyáli Téli Tárlatot 67 művész 

75 alkotása volt látható a kiállításban. 5 alkotó díjazását javasolta a Fegyó Béla által vezetett 

zsűri. Valamennyi kiállító díszoklevelet kapott.  

Az intézmény és a város civil szervezeteinek kapcsolatát jól szervezett, 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). Az Intézményben tart fenn 

ügyfélszolgálatot az MVM és az FCC Group. Az ügyfélszolgálatok fontos közszolgáltatási 

feladatokat teljesítenek, így esetükben nem, vagy igen kedvező teremhasználati díjakat 

alkalmazunk. (1. számú táblázat)  
 

2020-ban a visszaállított kamaragalériában tovább bővült a gyáli értékeket bemutató kiállítás, 

a tárlatokat hozzávetőlegesen 3000-4000 fő tekintette meg.  

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

lebonyolításának. Helyet biztosítottunk lakossági-, politikai fórumoknak, polgári esküvőknek, 

közgyűléseknek, iskolai-, óvodai ünnepségeknek.  

Az intézmény rendezte a nemzeti és egyéb városi ünnepeket is: Nemzeti Összetartozás Napja, 

nemzeti ünnepek, a megemlékező rendezvények látogatószáma 800 fő körül volt.  
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1. számú  táblázat: Jellemző aktivitások száma és látogatottsága az Arany János közösségi Ház 

és Városi Könyvtárban, 2020-ban és 2021-ben 

 

Aktivitás formája 
Alkalmak    száma  Alkalmak    száma  Résztvevők    száma Résztvevők    száma Megjegyzés 

2020 2021 2020 2021   

Saját szervezésű 

kulturális 
rendezvény  

          298                  407                 19 575            27 471     

Színházi előadások, 

koncertek, 

ismeretterjesztő 
előadások, táborok, 

könyvtár használat 

Kiállítás                5                  285                    4 564            11 565     
A kiállítások teljes 
időtartama alatt 

Egyéb rendezvény              74                     34                    2 964              1 492     

Közéleti, közösségi 

és 

magánrendezvénye
k (oktatás, esküvő, 

családi bulik, 

állásinterjú, 
befogadott színházi 

előadások) 

Civil közösségek 

aktivitása 
          364                  195                    5 333              4 902     

Egyesületi 
programok 

(taggyűlések stb.) 

és a nagyközönség 
számára is nyitott 

programok 

összesen 

Tanfolyamok           824                  376                 10 420              7 115     
*Az összes 
tanfolyami 

alkalmak száma 

Termékbemutatók                -                        -                             -                       -         

Rendezvények 

közszoláltatási 
feladat keretében  

               6                     22                       212              2 105     

véradás, iskolai 
próbák, lakossági 

fórum, 

közmeghallgatás 

Közösségi 
szolgáltatások  

          107                     81                    6 864              7 578     

Közszolgáltatók 
ügyfélszolgálatai, 

jegyértékesítés, 

Internet-használat, 
stb.(becsült adat) 

Fontosabb 
aktivitások külső 

helyszíneken 

             10                       7                    3 816              1 100     

Iskola börze, 

adventi hétvégék, 

nemzeti ünnepek 
stb.(becsült adat) 

         1 688               1 407                 53 748            63 328      

 

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 
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Városi Könyvtár a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 3. számú mellékletében 

meghatározott feladatokat a Covid helyzet miatt részben tudta teljesíteni, de minden módszer, 

eszköz adott ahhoz, hogy azt a hiányosságot a korlátozó intézkedések feloldását követően 

pótoljuk.  

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

Városi Fúvószenekar is emelte a programok színvonalát. A gyáli Arany Néptáncegyüttes, a 

Foltvirágok Foltvarró Kör, a Kovács István Pál Dalkör, a Pörög a Gyáli Szoknya, a sakk kör, a 

baba-mama klub aktív részesei a Közösségi Ház életének. (2. számú táblázat) 
 

A 2. számú táblázat azt mutatja, hogy az intézményt rendszeresen, térítésmentesen használó 

közösségek mennyi időt töltöttek és mekkora értékben 2021-ben a házban. Tájékoztatásként 

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

segítette a város civil és egyéb szervezeteinek, működését.  

 

Megnevezés (civil szervezet, klub, egyéb) 

Órák 

száma 

2021-ban 

Százalékos 

megoszlás 

Terembérleti 

díj listaáron 

számolva (Ft) 

Solymári Béla Nyugd. Ped. Klub 31,00 3,5 301 000 Ft 

Cukorbetegek Egyesülete 45,00 5,1 725 000 Ft 

NYANYK 26,00 2,9 210 000 Ft 

Tűzmadár Mazsorett 1,50 0,2 30 000 Ft 

Zeneiskola 10,50 1,2 90 500 Ft 

Kertbarát Kör 57,63 6,5 716 000 Ft 

PGYSZ 128,00 14,4 3 200 000 Ft 

Gyáli AranyNéptáncegyüttes 215,00 24,2 5 010 000 Ft 

Gyál Városi Fúvószenekar 68,00 7,7 1 700 000 Ft 

Kovács István Pál Dalkör 79,00 8,9 802 000 Ft 

Sakk 95,00 10,7 855 000 Ft 

Foltvirágok Foltvarró Kör 74,00 8,3 666 000 Ft 

Kaleidoszkóp színpad 58,00 6,5 609 000 Ft 

GYÖSZ 0,21 0,0 1 875 Ft 

Kertváros szociális központ 0 0,0 0 Ft 

Baba-mama klub 0 0,0 0 Ft 

Polgármesteri hivatal 17,00 1,6 456 000 Ft 

Táncproba 0 0,0 0 Ft 

NYHKE 0 0,0 0 Ft 

Gyáli Horgászegyesület 0 0,0 0 Ft 

Összesen 889 100 14 916 375 Ft 

 
 

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 hatással. 

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 és a releváns közéleti tartalmaknak. Több esetben érkezett lakossági panasz 

az újság késett, vagy hiányos terjesztéséről.  
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5. Foglalkozások, felnőttképzés 

A hagyományos művelődési házak feladatkörébe tartozik a napi rendszerességgel megforduló 

tanfolyamok, szakkörök befogadása és működtetése. Gyálon nagy igény mutatkozik erre, 

hétköznap a kiadható termeket már csak a reggeli, délelőtti és kora délutáni órákban tudunk 

biztosítani. A Közösségi Házban jellemzően 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. A Közösségi 

Házban megvalósított programok műhelymunka, projekt és work shop programok. Ezek a 

foglalkozások ilyen módon nem tartoznak a felnőttképzési törvény hatálya alá. Ugyanakkor a 

Közösségi Házban két andragógus szakember is dolgozik, az alapító okirat is nevesít 

feladatkört, így igény esetén bármilyen tartalmú és a felnőttképzési törvénynek megfelelő 

felnőttképzési programra is sor kerülhet.  
 

6. Filmszínházi tevékenység 

Gyálon 2021-ben tovább folytatódott a klubmozi, ahol rendszeresen került sor filmek vetítésére. 

2021-ben nagyszabású programmal megalapoztuk a kertmozit. „Első Gyáli-wood moziünnep - 

125, 120, 90, 80, 60 gyertya a magyar mozi tortáján” című programmal. A magyar film – fekete-

fehér, majd hangos és egyre színesebb - története öt kerek évfordulót ünnepel az idén. Az első 

magyar mozgókép és mozifilm, az első hangosfilm, a színesfilm, a gyáli mozi születése is 

alkalmat ad arra, hogy a dél-pesti régió művészeti központja, az Arany János Közösségi Ház és 

Városi Könytár otthont adjon egy különleges mozifesztiválnak, az első Gyáli-wood 

moziünnepnek. A vörös szőnyeges gálaprogram keretében mozitörténeti, híradástechnikai és 

jelmez kiállítás is nyílik. A kertmozi avatást megelőző beszélgetés részt vevői: Scherer Péter 

színművész, Hegedűs Bálint forgatókönyvíró, Bényei Tünde textiltervező művész. A fesztivál 

hangulatot fokozza a Marching Jazz Band. A programot különleges fényfestés kiséri. Az új 

kertmoziban első alkalommal a Kincsem című filmet tekinthetik meg. Emellett meglepetés-

fotózással és számos mozis különlegességgel is készülnek a szervezők.   

A magyar film – kezdetben fekete-fehér, majd hangos és egyre színesebb - története 1896-ban 

kezdődött. Ekkor készültek az első magyar mozgóképek a milleniumi ünnepségeken, és ekkor 

nyílt meg az első –az úri közönség által megvetéssel szemlélt és lenézett szórakozási forma –, 

s később a kávéházakban gyorsan népszerűvé lett mozi.  

2021-ben – az öt kerek mozitörténeti évszám előtt tisztelegve újraindul a gyáli mozitörténet 

legújabb filmje, a dél-pesti régió meghatározó kulturális intézményében. Az egész évben 

filmeket vetítő Moziklubban a tartalmasabb, kritikusabb, a július 17-én átadásra került nyári 

Kertmoziban a művészi igényű és könnyedebb szórakozást nyújtó filmeket tekinthetik meg. 

Első alkalommal a Kincsem filmet vetítettük le.  
 

 

7. Beszámoló részt Jene Miklósné általános igazgatóhelyettes, könyvtárvezető készítette. 
 

7.1. Összefoglaló 

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.  

A 2021-es év rendkívüli volt minden intézmény számára a vírusjárvány miatt. Januártól április 

végéig könyvtárunk zárva volt, ezt az időszakot kihasználva elkezdődtek a könyvtár felújítási 

munkálatai. A felnőtt és gyermekkönyvtárban a régi padlószőnyeget lecseréltük laminált 

parkettára, a könyvespolcokat átszabattuk, így a tér látszólag megnőtt és a könyveknek több 

helyet tudunk biztosítani. 2020-ban a gyermekkönyvtári kisbútorokra pályázatot nyújtottunk 
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be, amit megnyert a könyvtár, így a gyermekkönyvtár praktikus, vidám, jól használható 

kisbútorokkal lett berendezve 2021-ben. 

A könyvtár az általános óvintézkedéseket betartva újra megnyitottunk. A pandémiás helyzet 

erősen befolyásolta a könyvtár éves látogatószámát és a programok számát. Nőtt a honlap és a 

Facebook felületek látogatottsága. Október végén elindult a könyvtár online szolgáltatása, az 

OPAC katalógus. 2021-ben a könyvtár szakmai kereteinek működése biztosított volt. Májustól 

megszépült környezetben, új könyvekkel vártuk vissza olvasóinkat. 
 

7.2. Stratégiai célok végrehajtása 

2021-ben a könyvtári stratégiai célok időarányosan teljesültek. Október végétől elindult az 

online katalógusunk, amely lehetővé teszi a könyvtár állományának otthonról való elérését, 

regisztrált olvasóink a katalógusban távolról is kereshetnek, a kölcsönzési időt 

meghosszabbíthatják, előjegyezhetnek, figyelemmel kísérhetik a kölcsönzéseiket. Emellett 

lekérhetik, hogy milyen olvasói adatokat tárol róluk a rendszer, illetve javaslatot tehetnek az 

állomány bővítésére. A digitalizálási munka előkészületei elkezdődtek. 
 

7.3. Szervezet 

Jelenleg 3 fő (1 könyvtáros, 1 egyéb főiskolai végzettségű segédkönyvtáros és 1 

segédkönyvtáros) teljes munkaidőben és 1 fő egyéb főiskolai végzettségű segédkönyvtáros, 

részmunkaidőben dolgozik a több mint hatvanháromezer kötetes állománnyal. Többfunkciós 

intézményként a takarítási, információszolgáltatási és épületkarbantartási feladatokat az 

Közösségi Ház további munkatársai végzik. A háttérmunkák elvégzéséhez és a digitalizálás 

folyamatos, tervszerű végrehajtása érdekében szükségszerű lenne a szakalkalmazotti létszám 

növelése. 
 

7.4. Infrastruktúra 

2021-re tervezett felújítások megvalósultak. A gyerekkönyvtárban és a felnőtt könyvtárban a 

régi padlószőnyeget laminált parkettára cseréltük. Az olvasói térből leválasztottunk egy kis 

részt, ahol raktári helyiséget alakítottunk ki. 

A digitalizálás elkezdéséhez egy könyvszkennert vásároltunk és 3 új számítógéppel bővült a  

könyvtár informatikai eszközparkja, amelyeket költségvetési forrásból vásároltunk. 

2021-ben az Érdekeltség Növelő Pályázatából 317.593,-forintot technikai eszközökre 

fordítottunk.  

 

Dátum Cég Számlaszám Eszköz db Ár 

2021.09.15 Hedelux 2021-001199 Dobókocka puff 6 44 940 Ft 

2021.09.20 NetLib 

NTLB-2021-

357 

Bixolon SRP 350 III blokknyomtató 

készülék 3 240 030 Ft 

2021.10.08 Aniba-Net Kft. 119826712 Spirálozógép Fellowes Starlet 2 1 32 623 Ft 

Összesen:      317 593 Ft 

   

2020-ban a Nemzeti Kulturális Alap pályázatot írt ki a települési szintérben működő városi 

könyvtárak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére. 

Az NKA pályázati felhívás útján olyan projektek támogatását tűzte ki célul, amelyek a 

könyvtári rendszer keretén belül az egész életen át tartó tanulás jegyében a 

kompetenciafejlesztést, oktatást és a területi ellátást elősegítő infrastruktúra fejlesztését 

szolgálják. Ennek érdekében az informális tanulási alkalmak, programok és szolgáltatások 

lebonyolításához szükséges közgyűjteményi (könyvtári, múzeumi, levéltári) és közművelődési 

infrastruktúra fejlesztését, a tanulási, kreatív és szolgáltató terek kialakítását, bővítését 

támogatja. Ezt a pályázatot elnyertük és az elnyert összeget főként a gyermekkönyvtár 

fejlesztése fordítottuk. 
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A 204105/3590 számú támogatási szerződés keretében a Nemzeti Kulturális Alap 912.897,- Ft, 

vissza nem térítendő támogatást nyújtott, melyet a gyermekkönyvtár fejlesztésére, felújítására 

fordítottunk. A kiadások költségét a pályázat szerint 1.014.347,- Ft-ra terveztük. Ebből az 

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár éves költségvetésén belül, a pályázati 

felhívásban meghatározott feltételek alapján 101.450,- Ft saját forrást vállaltunk. A 

megvalósítás során a tervezett eszközlistához képest minimális módosításra volt szükség, de ez 

nem növelte a kiadásokat, nem befolyásolta a megvalósítandó szakmai cél tartalmát. 

A gyermekkönyvtári részleg átalakításának célja és részelemei voltak a bútorok korszerűsítése, 

átalakítása és a közösségi tér megújítása, gyermekbaráttá tétele. A tanulás támogatására 

indokolt volt egy multiplex vetítővászon beszerzése, ami lehetővé tesz a diavetítést és a további 

tanulási formák elősegítését. A pályázat eredményeképpen a városi könyvtár 

gyermekkönyvtárának berendezése megújult és minden igényt kielégítő, modern közösségi 

teret tudtunk kialakítani. A könyvespolcok átméretezésre kerültek, így a korábbinál sokkal 

jobban rendezhető, rendszerezhető polcrendszer került kialakításra. Folyóiratállvánnyal, több 

funkciós gyermekasztalokkal és székekkel is bővítettük a gyermekkönyvtárat.  

 

A könyvtári szolgáltató helyre pályázati keretből az alábbi bútorokat vásároltuk meg: 

2 db óvodai kerek asztal, (mérete: Ø 80 cm) 

25 db óvodai szék (ülőmagasság 30-35 cm) 

1 db könyvtároló 

2 db Szilvia folyóiratállvány (mérete: 80x30x130 cm) 

6 db trapézasztal 2 személyes (mérete: 120x50cm) 

1 db tárgyalóasztal (mérete: Ø200 cm) 

1 db harmonikás fa paraván (mérete: 240x180cm) 

1 db variálható könyvszállítókocsi 

3 db könyvtartó polc 

2 db polcos ülőke 

1 db elektromos vetítővászon 
 

7.5. Állománygyarapítás  

A könyvtári állománygyarapításunk 2021-ben is tervszerűen, a gyűjtőköri szabályzatnak 

megfelelően történt.  Az állománygyarapítás során mindig figyelembe vesszük olvasóink 

érdeklődését, a hiányzó sorozatok pótlását, az újonnan megjelenő könyvek mellett a régóta 

keresett művek felkutatását. Folyamatosan pótoltuk az elveszett, javíthatatlan és sorozatból 

hiányzó dokumentumokat. A dokumentumok beszerzése több helyről történik, figyelembe véve 

a könyvek kedvezőbb beszerzési árát és a hiányok pótlásának lehetőségét. Folyóirataink egy 

részét a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től és más lapkiadóktól vásároljuk, nagyobb részét az 

NKA-tól ajándékba kapjuk. A gyűjteményfejlesztés forrásai: fenntartói támogatás, 

Érdekeltségnövelő támogatás, pályázatok, adó 1%, ajándékkönyvek (olvasói, kiadói, egyéb). 

Vásárlással és könyvajándékkal, a Könyvet a könyvtárnak pályázattal együtt 2021-ben 

9.076.749,-Ft értékben nőtt a városi könyvtár állománya. 

A gyarapodás a következő tételekből áll össze: 
 

7.6. Vásárolt könyvek 

Saját vásárlási keret:    5.472.204,-        ebből könyvre:  5.141.691,-

Érdek. Növ. Pályázat:    1.593.000,-        ebből könyvre:                 1.275.944,- 

Érdek. Növ. Pályázat fennt. önrész:     1.600.000,- elköltve:   1.599.469,- 

Előirányzat összesen:             8.665.204,-  elköltve (könyv)  összesen:  8.017.104,- 

                   saját keret elköltve újságra:     330.525,- 

                                                     Érd. növelőből technikára költöttük :        317.593,-  

                 összesen:  8.665.222,-    
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Hangoskönyv vásárlására külön költségvetésből            98.716,-                                             

Intézményi keretből +3 db újságelőfizetés vásárlása:  22.385,- 

Ajándék dokumentumok 

Kiadói ajándékkönyv és 3 db hangoskönyv(Cser, Móra)  11.375,- 

Kelló - Külgazdasági és Külügyminisztérium     6.950,- 

Kelló – Országgyűlési Hivatal              144.350,- 

Kelló           68.397,- 

Olvasói ajándék:                 606.828,- 

Könyvet a könyvtáraknak pályázat /Kelló              123.029,- 

Ajándék összesen:                                        960.929,-Ft 

értékben, ajándékként leltározva. 

 

2021-ben a dokumentumállomány gyarapodása: 

VÁSÁRLÁSOK FT DB 

Saját keret könyvekre 5.141.691,- 2166 db 

Érdekeltségnövelő pályázat     1.275.944,- 437 db 

Érdekeltségnövelő pályázat fenntartói önrésze 1.599.469,- 597 db 

Összes vásárlás: 8.017.104,- 3200 db 

   

AJÁNDÉK   

Kiadói ajándék (Cser, Móra) ebből 3 db hangoskönyv 11.375,- 4 db 

Kelló - Külgazdasági és Külügyminisztérium  6.950,- 1 db 

Kelló – Országgyűlési Hivatal 144.350,- 63 db 

Kelló       68.397,-         8 db 

Olvasói ajándék /olvasók, szerzők      606.828,-             360 db 

Könyvet a könyvtáraknak pályázat/Kelló 123.029,-  34 db 

Ajándék összesen: 960.929,- 470 db 

   

Vásárlás + ajándék + pályázat  

 
8.978.033,- 3670 db 

Költségvetésből hangoskönyvre 
         98.716,-                    34 db 

 

2021-ben vásárlással 3200 db könyvet és 34 db hangoskönyvet tudtunk beszerezni, az 

ajándékba kapott 433 db és a pályázaton elnyert 34 db könyvvel, valamint az ajándékba kapott 

3 db hangoskönyvvel összesen 3704 db dokumentummal nőtt az állományunk. Az 

Érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeg egy részét, összesen 317.593,- Ft-ot műszaki 

eszközökre és berendezési tárgyakra, valamint újságra saját keretből 330.525,- Ft-ot és 

intézményi keretből 22.385,- Ft-ot költöttünk. 
 

7.7. Könyvtári bevételek alakulása 

A könyvtár bevételét a különböző szolgáltatások díjazásai alkotják. Ezek a szolgáltatások és 

díjak 2021-ben sem változtak. Könyvtári bevételi források: tagdíj, pártolójegy, késedelmi díj, 

internet-használat díja, fénymásolás díja, nyomtatás díja, olvasótáborok, könyvtári 

szolgáltatások díja (pl.: kézikönyvek kölcsönzési díja) 

Könyvtári tartozással rendelkező késedelmes olvasóinkat első alkalommal e-mail-ben, 

másodszor továbbra is levélben szólítjuk fel a könyvek visszahozatalára és a késedelmi díj 

megfizetésére. 2021-ben a vírushelyzetre való tekintettel mindenkinek többször 

hosszabbítottuk a könyveit, késedelmi díjat október elejéig nem számítottunk fel, a tagságot 3 
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hónappal meghosszabbítottuk. A könyvtár szolgáltatásokhoz köthető bevétele 2021-ben 

összesen 831.000,- Ft. 
 

 

 

7.8. Állományalakítás 

Ebben az évben is tervszerűen történt a selejtezés. Az állomány gondozásához és ahhoz, hogy 

jól használható gyűjteményünk legyen szükséges az elavult, elhasználódott, vagy megrongált 

könyvek selejtezése. 2021-ben 1888 db dokumentum került selejtezésre a 3704 db-os 

gyarapítással együtt ez összesen 1816 db állománynövekedést eredményezett. 2021. december 

31. állapot szerint az élő dokumentum összesen 63.255 db. 

Egy dokumentum feldolgozása a megrendeléstől a számítógépes adatrögzítésig, illetve a 

beérkezéstől a polcra kerülésig körülbelül 15 nap, mert a könyvek gerincére szak- és Cutter-

számot ragasztunk, majd a fűzött könyvek nagy részét fóliázzuk állományvédelmi szempontok 

miatt. A feldolgozás és a fóliázás idejét igyekszünk minél inkább lerövidíteni, de ezt nehéz 

megoldani a kis létszámú humánerőforrással. A rossz állapotban lévő, szakadt, lapjaira hullott 

könyveket megragasztjuk, a helyi folyóiratokat összegyűjtjük és 2-3 évfolyamonként 

beköttetjük (ezt külső szakemberre bízzuk). A helytörténeti anyag gyűjtése és archiválása 

folyamatos. Elkezdtük a digitalizálási terv kidolgozását, amely figyelembe veszi a 

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia céljait, és elsősorban a helytörténeti vonatkozású 

dokumentumok védelmét és hozzáférhetőségét szolgálja. 
 

7.9. Beiratkozott olvasók száma 

2021-ben az összes beiratkozott könyvtárhasználók száma: 1259 fő, ebből 

14 év alatti:  529 fő 

14-17 éves:                 136 fő 

18-29 éves:                   93 fő 

30-54 éves:                 267 fő 

55-65 éves:                   68 fő 

65 év feletti:               166 fő 

A regisztrált felhasználóból újonnan beiratkozott: 217 fő. 
 

2021-ben a személyes használatok és a látogatók száma összesen 14485 fő volt, a 

távhasználatok száma (telefon, e-mail, OPAC, honlap) 12259 alkalom. 

A kiegészítő szolgáltatásainkat át kellett értékelnünk 2020-ban és ezt 2021-ben is folytattuk. A 

vírushelyzet több mint 4 hónapig nem tette lehetővé, hogy személyesen találkozzunk az 

olvasókkal, így megpróbáltuk őket a  virtuális térben elérni. Ennek köszönhetően a honlap és a 

Facebook követők száma nőtt a tavalyihoz képest. 
 

7.10. Partnerségi együttműködések 

Munkánk során törekszünk arra, hogy hatékonyan együttműködjünk a Közösségi Házzal, a 

város vezetésével és oktatási intézményeivel, a civil szervezetekkel. Minden évben részt 

veszünk az Országos Könyvtári Napokon. A könyvtárosok az elmúlt évben több online 

konferencián, képzésen, tanfolyamon is részt vettek ezzel is elősegítve a könyvtári 

szolgáltatások minőségi fejlesztését. Tagjai vagyunk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest 

Megyei Szervezetének és aktívan részt veszünk a közgyűléseken, könyvtáros napokon, 

műhelynapokon. A találkozások alkalmával a könyvtári munka során a gyakorlatban felvetődő 

kérdéseket, lehetőségeket is megbeszéljük a könyvtáros munkatársakkal, valamint 

megismerjük a környező települések könyvtárait, helyi értékeit. 2021-ben könyvtárvezetőnket, 

Jene Miklósnét megválasztották a MKE Pest Megyei Szervezetének vezetőségi tagjává. Több 

könyvtárral is aktívan tartjuk a kapcsolatot. Szakmai kirándulásaink alkalmával jártunk a 

Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárban, a FSZEK új fiókkönyvtárában, Szegeden a 
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Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban. 2021-ben is sok segítséget kaptunk a Pest 

Megyei könyvtártól.  

 

7.11. Közösségi szolgálat 

2021-ben 12 középiskolai diák 316 órában teljesített közösségi szolgálatot és 1 

segédkönyvtáros tanuló 59 órát töltött könyvtárunkban gyakorlati órában.  
 

7.12. Rendezvények 

A könyvtár rendezvényeinek és a könyvtár által meghirdetett pályázatoknak egy részét tudtuk 

megvalósítani. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2021-ben két tábort is indítottunk: 8-12 és 

12-15 éveseknek. Ezek már 5 naposak voltak és az állatok világával foglalkoztak. Jártunk a 

Fővárosi Állatkertben, a gyáli Millenáris parkban, ahol szabadtéri játékokkal töltöttük el az időt. 

Vendégünk volt Gazsó Krisztina MVGYOSZ vakvezető kutya kiképző, aki a gyerekeknek 

tartott bemutatót a munkájáról a kutyáival. A nagy sikerű kézműves foglalkozások egy részét 

is meg tudtuk tartani. 2021 októberében újra indult az Iskolás leszek! iskolára hangoló 

foglalkozássorozat, amelyet Anancsenko Nyina tanító néni tart minden héten szerdánként. 

2020-ban volt könyvtárunk fennállásának 60. évfordulója, viszont a könyvtártörténeti kiállítás 

csak 3 hétig volt látható. 2021 májusától újra kiállítottuk a könyvtártörténeti anyagot a könyvtár 

előterében, amelyet augusztus végéig tekinthettek meg a látogatók. Részt vettünk az Országos 

Könyvtári Napok rendezvénysorozatában, amely október 5-9. között zajlott le. A 

rendezvénysorozaton belül ezen a héten ingyenes volt a beiratkozás, megbocsátás hetét 

tartottunk. Volt diafilmvetítés, mesélő papírszínház és vendégünk volt Telegdi Ágnes írónő, 

természetfotós, aki interaktív előadást tartott 2 osztálynak is. Könyvtárhasználati foglalkozást 

13 alkalommal tartottunk általános iskolásoknak. A nagysikerű Mesevarázs programunkat 4 

alkalommal tudtuk megtartani. 2021. november 3-án a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest 

Megyei Szervezete Gyermekkönyvtári műhelytalálkozójának könyvtárunk adott otthont. A 

konferencia célja elsődlegesen az volt, hogy segítséget nyújtson és ötletet adjon a 

közösségépítéshez, valamint a változatos könyvtári gyermekfoglalkozásokhoz  Pest megye 

könyvtárosainak. Telegdi Ágnes írónő, természetfotós „Barnabás meséi” című 

könyvsorozatának kellékeiből Mackókiállítást rendeztünk az adventi időszakban. A mackók 

még januárban is megtekinthetők a könyvtárban. A Digitális Jólét Program és a Kézai Simon 

Program keretein belül Digitális Napot tartottunk, ahol több iskolai csoport ismerkedhetett meg 

a digitális eszközökkel (VR szemüveg, Lego robotok, drónok, 3D nyomtató), a digitalizációval 

és a tudatos online jelenléttel. Két előadást hallgathattak meg a résztvevők a Digitális 

médiaműveltségről, amelyet kolléganőnk Urbán Andrea tartott meg. A programhoz hozzá 

tartozott a 3D nyomtató működésének megismerése, amelyet 3 hétig próbálhattak ki az 

érdeklődők. 
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Összesen: 40 program 49 alkalom:                   1609 fő                1438 fő          3047 fő 

 

 

8. Kommunikáció, marketing 

A kommunikációs csatornákon a Közösségi Ház 2021-ben gyorsan, pontosan, hatékonyan 

informálta a lakosságot. Továbbra is jelen van a ház a hagyományos felületeken: plakátok, 

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

beépített képújságon és személyes kapcsolattartásban. Az Első Gyáli-wood fesztiválnak 

jelentős országos médiavisszhangja volt, a Klasszik Rádió közel 50 perces anyaggal, a Spirit 

Fm és a Jazzi Rádió 10-15 perces interjút közölt az eseményről.  
 

8.1. Könyvtári kommunikáció 

seményeinkről továbbra is rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot és az olvasóinkat. Az 

iskolákat, óvodákat plakátjainkkal több alkalommal felkeressük, felvilágosítást adunk a 

gyerekeknek és a felnőtteknek szóló rendezvényeinkről. Legfontosabb tájékoztató felületünk a 

Közösségi Ház weboldala, ezen belül részletes könyvtári aloldalunk van, ahol a legfrissebb 

programjaink és a legfontosabb információk is megtalálhatóak a könyvtár életéről, közös 

Facebook oldalt működtetünk a Közösségi Házzal, amelynek felületén minden programunkról 

tájékoztatjuk az érdeklődőket. Rendszeresen tájékoztat a könyvtár programjairól a vecsési 

Williams TV és a Dabas rádió. A helyi újságban is megjelennek cikkek a könyvtárról. 2021-

ben a TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül): 7 alkalom az írott sajtó megjelenések 

száma (fizetett hirdetések nélkül): 3 alkalom volt. 
 

9. Az intézmény kapcsolatrendszere 

Az intézmény első számú partnere Gyál Város Önkormányzata. 2021-ben hatékony és 

harmonikus munkakapcsolat jellemezte az együttműködést. Szakmai szervezetekkel őriztük és 

bővítettük az együttműködést. A városban működő civil szervezetekkel és oktatási 

intézményekkel korrekt, folyamatos és színvonalas munkakapcsolat van.  
 

 

 

 

Rendezvény Felnőtt 

látogató 

fő 

Gyermek látogató 

fő 

Összesen 

fő 

Irodalmi Szalon –7 alkalom 103 0 103 

Mesevarázs – 4 alkalom 

Macikiállítás megnyitóval +adventi készülődéssel 

63 106 169 

Népmese Napja -2 alkalom 11 75 86 

Óvodai csoportok könyvtárlátogatás -1 alkalom 3 20 23 

Iskolai csoportok könyvtárhasználati óra -13 osztály 4 nap 30 313 343 

Versíró pályázat,  eredményhirdetés 12 2 14 

Olvasótábor – 2x5 nap 140 186 326 

Könyvtártörténeti kiállítás 05.04-08.31. 797 136 933 

Mackókiállítás 11.27-12.23. 171 285 456 

Iskolás leszek – 8 alkalom 33 31 64 

Digitális Nap 28 95 123 

3D nyomtató 11.30-12.18. 125 65 190 

Diafilmvetítés, Papírszínház – 3 alkalom 18 18 36 

Író –olvasó találkozó 7 50 57 

PEMEKSZ Gyermekkönyvtáros műhelynap 39 0 39 

Mikulásváró 19 38 57 

Mesedélután 10 18 28 
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10. Tárgyi, technikai fejlesztések, átalakítások 

Ahhoz, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár megfeleljen a 21. századi 

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

lesz is szükség. Ezen a téren Gyál Város Önkormányzata elkötelezett.  
 

11. Összegzés 

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár a 2021-es évben nem a problémát, hanem 

a lehetőséget látta. Az Intézmény az összetett nehézségeket jelentő 2021-es évben is megőrizte, 

megerősítette szakmai és szervezeti működési kereteit. A szakmai-szervezeti-közkapcsolati-

kommunikációs keretek erősek voltak, maradtak.  

Az intézmény a fenntartó által meghatározott költségvetési keretszámok között, hatékonyan, 

transzparenden, takarékosan és hatékonyan működött.  

Mindent megtett, hogy a gyáli közösségek igényeit kiszolgálja és saját innovációvak bővítse a 

lakosság általános közművelődésének tovább fejlesztését.  

 

Gyál, 2022. január 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bretus Imre 

Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:        

…………………………….. 

            aláírás 

           Fenntartó 

































Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 2022. évi munkatervének 
jóváhagyására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. évi tv. 
(a továbbiakban: Kulttv.) 78/I. § (4) bek. b) pontja szerint, az az önkormányzat, amely közművelődési 
intézményt tart fenn, jóváhagyja az általa fenntartott intézmény éves munkatervét. 

A Kulttv. 65. § (2a) bekezdés szerint a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai 
beszámolóját - megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül 
megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár (Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár / Szentendre) részére. 

Gyál Város Önkormányzatának 223/2021. (XI.25.) számú határozatával elfogadott 2022. évi munkaterve szerint 
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője, Bretus Imre elkészítette az intézmény 
2022. évi munkatervét, melynek mellékleteként a Városi Könyvtár idei évi munkaterve is olvasható 
(1.sz.melléklet). Az intézményi munkaterv mellékletét képezi az intézmény 2022. évi szolgáltatási terve, mely 
2.sz. mellékletként olvasható. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet alapján hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. elfogadja az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2022. évi munkatervét, 

2. felkéri az intézményvezetőt, hogy a Városi Könyvtár 2022. évi munkatervét a megyei hatókörű városi 
könyvtár (Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár / Szentendre) részére továbbítsa. 

 
Határidő: 1. pont:  azonnal 

2. pont  2022. március 11. 
Felelős:  polgármester, intézményvezető 

 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 

Gyál, 2022. január 16. 

 
 
  Nagy József Elek 
                                alpolgármester 



 

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. www.gyalikozhaz.hu 

 

 
Iksz: 2022/4/2 

Tárgy 2022. Intézményi munkaterv 

ügyintéző: Bretus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Arany János Közösségi Ház 

és Városi Könyvtár 

2022-es munkaterve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyál, 2022. január 24. 

 

 

 

Készítette: 

 

 

 

 
   

Bretus Imre 

 igazgató 



 
 

1. BEVEZETÉS 

A gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár a város és a járás kulturális szolgáltató 

intézménye. A 20 éve átadott épület erős alapot ad a helyi közösségek fejlődésének. Az eddigi 

több mint 1,2 millió látogató azt mutatja, hogy van igény és akarat a közösségi és kulturális 

értékek folyamatos fejlesztésére.  

 

2. A 2022-ES MUNKATERV FŐ CÉLJAI: FEJLŐDÉS, ÜNNEP, IDENTITÁS 

Alapvetően fontos a meglévő városi, térségi, nemzeti, nemzetiségi kulturális értékek 

megőrzése, ezzel párhuzamosan az újonnan megalapozott közművelődési, közösségfejlesztési 

és humánerőforrás-fejlesztési tartalmak elmélyítése. A kultúra sajátos lelki támasz, egyszerre 

kínálja az önfejlesztés és a közösségi értékek gyarapításának lehetőségét. A Covid járvánnyal 

sújtott, karanténba kényszerült egyénben és közösségben sok a feszültség, a komplexus, 

amelyre a kulturális kínálat és az egyén aktív kulturális részvétele gyógyír. Fontos cél 2022-

ben kihasználva a várossá nyilvánítás 25. évfordulóját igazi közösségi ünnepé tegyük a 

gyáliságot, mint identitás fejlesztő lehetőséget. 

A megszokott program-, és rendezvénykínálatot megtartva, reagálva a járványhelyzet 

következményeire – és azt a lehetőségekhez, igényekhez mérten fejlesztve –, a „passzív” 

részvételről az „aktív”, cselekvő, közösségi értékalapú együttműködésre kívánja az Intézmény 

továbbra is helyezni a hangsúlyt.  

 

3. A 2022-ES MUNKATERV FŐ CÉLTERÜLETEI  

A Gyál 25 ünnepségsorozatra alapozva az 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 2022-es munkatervben kiemelten fontosak az alábbi szakmai feladatok: 

 olyan fejlesztések fenntartása, amelyek hozzájárulnak a kulturális hagyományok szellemi 

gondozásához, hazai elismertetéséhez. További feladatot jelent a helyi értéktár 

tudatosítása, márkaépítése. Ennek kiváló eszköze lesz az értéktár munkáját bemutató kötet 

megjelenése, amelynek szerkesztésében a Közösségi Ház szerepet vállal. 

 a 25 éves város önazonosságának, önbecsülésének, a lojalitásnak a formálása, erősítése, a 

népességmegtartó – különösen a fiatal felnőtt korosztályra vonatkozó – törekvések 

növelése, 

 a város gazdasági, szellemi, kulturális potenciáljának, vonzerejének növelése a nagy és 

regionális rendezvények, fesztiválprogramok segítségével 

 a fiatalok, a gyermekes családok és az aktív idős korosztály elérése, további aktivizálása, 

 a párbeszédre, együttműködésre, aktív polgári részvételre épülő helyi közéletet dinamizáló 

fejlesztések fenntartása, 

 a helyi szükségleteket kielégítő, kiváló színvonalú közszolgáltatások biztosítása, 

 a klub és kertmozi, a babaszínházi és kortárs könnyűzenei programok tovább fejlesztése 

 

5.  A 2022. 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 2022-ES 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 az 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, NAVA Pont is részei a kínálatnak. 

 

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 2022-ben az 

ifjúságfejlesztés. A magyar vizuális, zenei és mozikultúra eszközeivel dinamizáljuk az ifjúsági 

klubot is.   

 

6.3 IDŐS KOROSZTÁLY 

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 folytatni 

fogjuk az egészségvédelmi akciónapokat és a lokális kötődést erősítő hagyományfeltáró 

programokat 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. A 

tanfolyamok, képzések hozzájárulnak a kulcskompetenciák megerősítéséhez, ezáltal az aktív 

munkaerő-piaci versenyképességhez. A foglalkozásoknak 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 foglalkozásokat is kínálunk.  

 

6.5 KÖRNYEZET- ÉS TESTKULTÚRA 

Az egészség, a környezet érték, tudatosítani kell a környezeti és természeti értékek 

megőrzésének fontosságát. A közművelődés eszközeivel erősíteni kell a környezet-, egészség- 

és természetvédelmi ismeretek megszerzését. Az Intézmény ennek a programnak letette az 

alapjait, így 2022-ben ismét három hónapon át tematikus környezettudatos programot 

tervezünk. Kiteljesedik a közösségi kert, méhecskelegelő és a környezettudatos foglalkoztató 

pont projekt. Mag és növénybörzét is tervezünk, valamint marklásan jelenítjük meg a 

nagyrendezvényeken a környezettudatosságot. A nyári gyermektábori tematikákban és az 

adventi programokban, valamint minden nagyrendezvényen is hangsúlyt helyezünk a 

fenntarthatóságra.    

 

6.6 VÁROSMARKETING 

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, STRATÉGIA 

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 elkészítette az erőforrás térképet, kulturális stratégiát, amelyet az 

Önkormányzatnak szükséges tárgyalnia, véglegesítenie.  

 

7. FEJLESZTÉSEK 

Az épület átadásától hozzávetőlegesen 1,25 millió használója volt a Közösségi Háznak. A 

fenntartó ugyan folyamatosan gondoskodott az állagmegóvásról és fejlesztésekről, de az 

ingatlan megérett a teljes körű felújításra. Továbbra is elavult a színházterem fűtés-hűtési 

rendszere, 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. Ütemezve cserélni szükséges az 

összes nyílászárót, a gépészetet, felújításra érett a színházi vizuáltechnika. Továbbra is javaslom 

2022-2023-ban egy nagyobb lélegzetvételű fejlesztés elvégzését, hogy a fejlődés folyamata ne 

akadjon meg.  

 



 
 

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. 

2022-ben 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. 

 

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 . Jelentősek a város klasszikus 

nagyrendezvényei: Gyermeknap, Pünkösdi Utcazenei Fesztivál, Városi születésnap, Gyáli 

Sport- és Egészségnap, Gyáli Adventi Programok, Járási Versmondó verseny, nemzeti 

ünnepek.  

 

9.2. NÉHÁNY TERVEZETT FŐBB RENDEZVÉNY 

 Gyál 25 Nyitógála, a Magyar Kultúra Napja rendezvény  

 Házasság hete  

 Gyermek és felnőtt színházak, stand up comedy előadások 

 Gyermek és felnőtt koncertek 

 Idős akadémia 

 Arany János járási versmondó verseny  

 Anyák napja  

 Esélyegyenlőségi szakmai konferencia  

 Pedagógus nap  

 Semmelweis Nap 

 Egészség napok 

 Babaszínházi programok 

 környezettudatos akcióhónapok  

 Gyáli Szabadtéri összművészeti nyári estek, beszélgetések, kert- és klubmozi sorozat 

 Nyári napközis táborok gyerekeknek 

 Kaleidoszkóp színpad és Farkas Évi előadás 

 Nótadélután, vendégénekesek, civil egyesületi program  

 Szüreti rendezvény táncházi muzsika és népzenei program 

 Idősek napja 

 Tét a jövőm iskolabörze 

 Ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves foglalkozások 

 Kultúra túra 

 Borverseny és pálinkaverseny 

 Magyar Tudomány Napja 

 Márton napi forgatag 

 képzőművészeti kiállítások 

 érzékenyítő programok 

 családi és közösségfejlesztő programok 

 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 dalkör 2020-tól önálló formában működik, melyhez minden 

támogatást megkap a Közösségi Háztól 2022-ben is. 

9.4. PROGRAMKÍNÁLAT  

A Közösségi Ház 2022-es programtervezésében több feladatot is meghatározott. Az elsődleges 

cél, a covid helyzet rendeződése után a gyors közösségi és kulturális konszolidáció. Ezen belül 

feladat a kialakított pillérek ismételt megerősítése.  

 

9.5. PROGRAMTERV BONTÁSA - KÖZÖSSÉGI HÁZ 

Folyamatosan értékelve a helyzetet és reagálva állítottuk össze a programtervet. Kiemelt feladat 

az éves programtervezésben a Gyál 25 rendezvénysorozat méltó megszervezése. 

 

1. 2022. január 21. . Gyál 25. Ünnepi rendezvénysorozat megnyitója, a Magyar Kultúra 

Napja Gálaprogram, a XXX. Gyáli Téli Tárlat díjnyertes alkotóinak kiállítása 

2. 2022. február 12. IX. Böllérfesztivál 

3. 2022. február 13-20. Házasság és család hete, szerelmesek napja 

4. 2022. március 2. “…Ember lenni mindég, minden körülményben.” - II. Arany János 

versmondó verseny 

5. 2022. március / Susányi Oszkár, hajómodell és makettkészítő mester kiállítása 

6. 2022. március: Nőnap 

7. 2022. március: 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc, Nemzeti Ünnep 

8. 2022. március 25.: Kőhalmi Zoltán est 

9. Ökohónapok, Simogasd meg a Földet, tégy a környezetért, óvd az állat-barátainkat, légy 

környezettudatos 

10. A Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub 2022. április 12-én 14-16:30 között 

Költészet napi programmal készül. 

11. 2022. április „Lakodalmas hagyományok” a Pörög a Gyáli Szoknya Néptánccsoport és 

Pintér András köszöntő vőfély néphagyomány gálája, Táncházi program 

12. 2022. április: I. Gyál-Eisberg Országos Futógála  

13. Anyák napi koncert Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea 

14. 2022. május 28. Gyál Város Gyermeknapja 

15. 2022. május: Gyáli Értéktár kötetbemutató 

16. 2022. június 4-5. Pünkösdi Utcazene Fesztivál, benne térségi ifjúsági néptáncfesztivál 

a Gyáli Arany Néptáncegyüttes és meghívott néptánccsoportok fesztiválja, táncházi 

program. Etnozenei nagyszínpadi meglepetés programok 

17. 2022. június Nemzeti Összetartozás Napja, Kárpát-haza Napja Gyálon 

18. 2022. június-szeptember: Gyáli Udvarházi Nyári Fesztiválprogramok, 20 éves a Közház 

19. 2022.június 18. 20 éves a Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Gála 

20. 2022. június II. Gyáli-wood Mozifesztivál  

21. 2022. június 18. augusztus 13: 180. „AZT A RAGYOGÓJÁT!”, Városköszöntő 

Gálaműsor  

22. 2022. augusztus: Államalapítás, Szent István Király és az új Kenyér ünnepe 

23. 2022. augusztus 26-27. GYÁL Város Utcabálja, Összművészeti és Közösségi Fesztivál    

24. 2022. szeptember: Kertbarátok ünnepe, 40. terménykiállítás, bor és pálinkaverseny  

25. 2022. szeptember 17. Gyáli Szüreti Mulatságok 

26. 2022. október: 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja  

27. 2022. október: Gyáli Őszi Tökéletlenkedés,  



 
 

28. 2022. november: Sportágválasztó és családi nap - Városi Sportfesztivál, mindent, ami 

sport 

29. 2022. november 11. Márton napi mulatságok, vigaszságok, lámpás Felvonulás 

30. 2022. november 18-19. Tánc, zene, fény látványünnep. Táncszínházi produkció  

31. 2022. november 24 – december 18. Gyáli Advent: az együtt töltött értékes idő ünnepe  

 

Ismeretterjesztő előadások 

 Idős akadémia (2 db) 

 Gyerekfejlesztő nyári tábor (zenei és néptáncos, képzőművész/tárgyalkotó, 

drámaperdagógiai, történelmi, olvasótáborok) 

 környezet tudatos előadások (4 db) 

 

Fejlesztési programok 

 Író-olvasó találkozók 

 Esélyegyenlőségi Nap 

 Gyáli Ifjúságfejlesztési Kerekasztal Programok 5 esemény 

 Idős akadémia 2 program 

 Egészségtudatos életmód projektek 4 program 

 Gyáli advent készégfejlesztő programok 30 db 

 Környezettudatos akcióhónapok (föld, víz, fák, levegő napi akció és fejlesztési programok) 

 

Tanfolyamok 

 Jóga 

 Aerobic 

 Hip-hop 

 Arany gyermek Néptáncegyüttes 

 Foltvirágok Foltvarró Kör 

 Művészeti gimnasztika felnőtteknek 

 Pörög a Gyáli Szoknya  

 Mozgásfejlődés, beszédbeindító gyerekeknek 

 RSG torna 

 Jazz balett gyerekeknek 

 Zumba 

 Tappancs torna 

 Ringató 

 Kerekítő foglalkozás 

 

Gyermek színház 

 Óvodai színházi bérlet 12 előadás 4x3 előadás/évad 

 Iskolai színház 4 előadás/évad 

 Babaszínházi előadások 

 Szépség és a Szörnyeteg 

 Turay Ida színház - Hófehérke és a hét törpe - családi mese 

 Pódium színház – BékahercegHópihécske 

 Rák Kati / Marmorstein Berta élete, történelmi színdarab általános iskola 6-8 évfolyamának 

 A Padlás / Magyarrock Dalszínház 

 

 

Felnőtt színház 

 Stand up comedy, Dumaszínház 



 
 

 Neil Simon: Különterem Blue Dragonfly (Kék Szitakötő) Produkciója 

 Kaleidoszkóp színház előadása 

 Farkas Évi előadása 

 Párterápia – Orlai produkció 

 Dr. Baghdy Emőke előadása 

 Müller Péter előadása 

 Gubás Gabi – Polcz Alain előladó est 

 Détár Enikő & Sztárek Andrea: A NŐ! Akinek csak megszületni volt könnyű... 

 Berkes Gabriella - Oscar díjas filmslágerek  

 Marót Viki és a Nova Kultur Advent 

 Kiállítási programok: 5 kiállítási program 

 

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 

- Értéktár bizottság 

- Gyáli Foltvirágok Foltvarró Kör 

- Sakk kör 

 

Tevékenységüket továbbra is a gördülékeny együttműködést előmozdítva segítjük. A 

rendezvényeikhez helyiség és technika biztosítását adjuk térítésmentesen.  

 

11. KÉPZŐMŰVÉSZETI ESEMÉNYEK 

Továbbra is cél egy városi képtár létrejötte. Ezt támogatja a Gyáli Téli Tárlat, valamint  a nyári 

tábori tematikában van gyermek képzőművészeti tábor ügye. 2022-ben megszólítva a rendkívül 

passzív gyáli, vagy ide kötődő alkotókat, kiállítási programot alakítunk ki. Kiállítást tervezünk 

az értéktárba beválogatott makettkészítő alkotónak. További kiállítások: Kozák Béla Vascsoda, 

Telegdi Ágnes természetfotó, Gyáli Pünkösdi Tárlat, Foltvarró Kör kiállítás, Ihász Zoltán festő 

kiállítása, Borbély Tamás csoportos kiállítás 

 

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 2022-

ben is feladat, négy előadás megrendezését rögzítettük az év folyamán. 

 

14. FILMSZÍNHÁZI TEVÉKENYSÉG 

A gyáli mozi fejlesztés az idei év egyik kiemelt szakmai feladata. A klubmozi már 2020-ban 

elindult, amit 2021-től egy kertmozi programsorozat is kiegészít, illetve újra rendeztük, 

kibővítjük a mozitörténeti kiállítást is. Az ifjúságfejlesztési koncepcióban kamaravetítésekre a 

könyvtári NAVA ponton keresztül pedig oktatási célokra tervezünk filmvetítéseket. A 



 
 

moziprogramok egy részét NKA pályázatból valósítjuk meg.  

 

15. TANFOLYAMOK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT ÉS ISMERETTERJESZTŐ 

PROGRAMOK 

A tanfolyamok, szakkörök aktivitása olyan mértékű az intézményben, hogy a 16 és 21 órás 

idősávban nem igen 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). 

 

16. SZERVEZETI CÉLOK 

Intézményünkben az engedélyezett létszám 16 fő. Az Mt. jogviszonyban lévő munkavállalók 7 

százalékos bérfejlesztés kaptak 2022-ben. Ez a bérfejlesztés, a növekvő caffetéria juttatás 

középtávon stabilizálhatja a humánállományt. Kormányzati szándék fogalmazódott meg a 

kulturális ágazatban foglalkoztatottak egyszeri 20 százalékos bérrendezésére. 

Intézményvezetőként örvendetesnek tartom a pozitív kormányzati szándékot, mivel az ágazati 

bérek nemzetgazdasági átlagtól eltérése okán kihívóan nehéz a pályán tartani a kiváló 

képességű szakmai kollégákat.  

 

 17. A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL ÖSSZESSÉGÉBEN 

A 2022-es év az ünnep, a stabilizáció, az identitás és a fejlődés éve lesz. A Közösségi Ház és 

Városi Könyvtárt munkatársai célja, hogy az intézményben rögzített szakmai és 

közösségfejlesztési célok mind vertikálisan, mind horizontálisan mélyüljenek 2022-ben. A 

nyugodt befogadói, empatikus, magnetikus szolgáltatói jelleg biztosítja az, hogy a Közösségi 

Ház a dél-pesti térség meghatározó kulturális szolgáltatója maradjon, a magyar 

közművelődésben pedig olyan módszertani és szakmai referenciapont legyen, amely segíti a 

magyar kultúra instrumentumainak megőrzését és folyamatos fejlesztését.  

 

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉVES MUNKATERV  

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ – KÉSZÍTETTE JENE MIKLÓSNÉ  

ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES, KÖNYVTÁRVEZETŐ 

 

A Közösségi Házzal összevont intézmény eddigi tevékenysége során sikeresen hangolta össze 

a könyvtári és a közművelődési funkciókat, szolgáltatásaival, programjaival tudatosan célozva 

meg a településen élőket.  

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 az ehhez köthető dokumentumok 

digitalizálását. 

2022-ben az alapszolgáltatásaink biztosítása mellett fontosnak tartjuk az intézményi 

folyamatok hatékonyságának fejlesztését a közösségi tevékenységek kiszélesítését, új 

együttműködések kialakítását és a hangsúlyosabb megjelenést az online felületeinken. 

Munkánk során törekszünk arra, hogy hatékonyan együttműködjünk a Közösségi Házzal, a 

város vezetésével és oktatási intézményeivel, a civil szervezetekkel. 

 

 



 
 

I. Városi Könyvtár SWOT analízise: 

      

Erősségek: 

- elektronikus katalógusban nyilvántartott és kölcsönözhető dokumentumállomány 

- online katalógus 

- alapfeladatokon túli szolgáltatások 

- jól megközelíthető, központi elhelyezkedés, akadálymentes épület 

- sikeres pályázatok 

- rendezvényeivel bekapcsolódik a város kulturális életébe 

- sikeres, családbarát rendezvények, vetélkedők, kiállítások 

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

események 

Gyengeségek: 

- humánerőforrás hiány 

- helytörténeti dokumentumok gyűjtésének és digitalizálásának elmaradása 

- a dolgozók pályán tartásának, fizetési körülményeinek állapota 

- a tárgyi eszközök amortizációja 

Lehetőségek: 

- helytörténeti dokumentumok gyűjtése, digitalizálása 

- további pályázati lehetőségek bevonása 

- folyamatos humánerőforrás-képzés 

- közösségi szolgálatos diákok feladatainak pontosabb meghatározása 

- technikai eszközök korszerűsítése 

Veszélyek: 

- a kultúra szerepe háttérbe szorul 

- elmaradó látogatók 

- gyorsan avuló információtechnika 

- a hátrányok nehéz kiküszöbölése 

- a szakmai megbecsülés csökkenése 

- az uniós és hazai pályázati források csökkenése 

 

II. Szervezeti kérdések 

Jelenleg 3 fő (1 könyvtáros, 1 egyéb főiskolai végzettségű segédkönyvtáros és 1 

segédkönyvtáros) teljes munkaidőben és 1 fő egyéb főiskolai végzettségű 

segédkönyvtáros részmunkaidőben dolgozik a több mint hatvanháromezer kötetes 

állománnyal. Többfunkciós intézményként a takarítási, információszolgáltatási és 

épületkarbantartási feladatokat az Intézmény további munkatársai végzik. A 

háttérmunkák elvégzéséhez és a digitalizálás folyamatos, tervszerű végrehajtása 

érdekében szükségszerű lenne a szakalkalmazotti létszám növelése. 

 

III. Fejlesztések 

2022-ben 4 db tablet megvásárlását tervezzük a digitális kompetencia fejlesztését elősegítő 

interaktív foglalkozások megtartásához. Emellett a könyvtári digitalizáláshoz szükséges NAS 

DS220j hálózati adattároló beállítását is szeretnénk megvalósítani. A könyvtárunkban lévő 

elavult laptop cseréje is időszerű, amelyet a könyvtári órák és előadások megtartásához 

használunk. 



 
 

IV. Gyűjtemény 

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. Ezek mellett 

figyelemmel kísérjük a könyvtárbővítési és könyvtárgyarapítási pályázatokat is. 

Az állománygyarapítás során mindig figyelembe vesszük olvasóink érdeklődését, a hiányzó 

sorozatok pótlását, az újonnan megjelenő könyvek mellett a régóta keresett művek felkutatását, 

beszerzését. Kiemelten figyelünk a gyermek és ifjúsági irodalom széleskörű bővítésére, a 

helytörténeti dokumentumok felkutatására, valamint névadónkról, Arany Jánosról szóló 

kiadványok gyűjtésére. 

A megváltozott könyvtárhasználati szokások miatt csökkentjük a kézikönyvtári állományt, a 

dokumentumok egy részét kölcsönözhetővé tesszük, az elavult példányokat leselejtezzük. 

Gyűjteményünket kölcsönözhető diafilmekkel szeretnénk bővíteni.  

 

V. Gyűjteményfeltárás  

Egy dokumentum feldolgozása megrendeléstől a számítógépes adatrögzítésig, illetve a 

beérkezéstől a polcra kerülésig körülbelül 15 nap, mert a könyvek gerincére szak- és Cutter-

számot is ragasztunk, majd a fűzött könyvek nagy részét fóliázzuk állományvédelmi okok miatt. 

A feldolgozás és a fóliázás idejét igyekszünk minél inkább lerövidíteni, de ezt nehéz megoldani 

a kis létszámú humánerőforrással. A rossz állapotban lévő, szakadt, lapjaira hullott könyveket 

megragasztjuk, a helyi folyóiratokat összegyűjtjük és 2-3 évfolyamonként beköttetjük (ezt 

külső szakemberre bízzuk). A helytörténeti anyag gyűjtése és archiválása folyamatos. 

A beérkező dokumentumokat a SZIKLA21 Integrált Könyvtári Rendszerben dolgozzuk fel. 

Célunk az áttekinthető, visszakereshető, egységes adatbázis építése, az adatbázisban előforduló 

hibák javítása. 

2022-ben digitalzálási tervet készítünk, amely figyelembe veszi a Közgyűjteményi 

Digitalizálási Stratégia céljait, és elsősorban a helytörténeti vonatkozású dokumentumok 

védelmét és hozzáférhetőségét szolgálja. Törekszünk arra, hogy elsőként azokat a 

dokumentumokat digitalizáljuk, amelyek egyediek és csak a mi gyűjteményünkben lelhetők fel. 

Ehhez nagyfelbontású dokumentumszkennert használunk, melynek segítségével 

visszakereshető PDF dokumentumokat készítenénk, illetve aprónyomtatványokat, 

képeslapokat, fotókat digitalizálnánk. 

 

VI. Szolgáltatás 

A könyvtár nyitvatartása igazodik a használói igényekhez, heti 5 napot van nyitva 37 órában, 

ebből 4 óra hétvégére esik, 16 óra utáni nyitvatartási idő pedig 8 óra. 

Hétfőn zárva vagyunk, pénteken csak délben nyitunk. A nyitvatartási idő alatt a 

könyvtárszolgáltatások zavartalan biztosítása mellett nem végezhető el minden könyvtári 

tevékenység. Könyvtárunk 2 szinten működik folyamatosan, a péntek délelőttöket a háttér 

munkák elvégzésére, elsősorban az új könyvek feldolgozására, fóliázására, a sérült könyvek 

javítására fordítjuk.  

A heti 37 órás nyitva tartással a háttérmunkák jelentős részét is ebben az időben végezzük, 

törekszünk arra, hogy szolgáltatásaink színvonalát ez ne befolyásolja. 

Továbbra is folyamatos a napi kölcsönzés biztosítása, a könyvtári rend fenntartása, a személyes 

könyvajánlás, a könyvtári térben kialakított könyvajánlók és kiemelések frissítése. Külön 

könyvajánlót készítünk pedagógusoknak, szülőknek különböző nevelési témákban, 

korcsoportonkénti bontásban.  

Továbbra is biztosítjuk a könyvtárközi kölcsönzést és a mozgásukban korlátozott idősek 

dokumentumellátását. 



 
 

Fogyatékkal élők számára öregbetűs könyveket, hangos könyveket biztosítunk. A kis 

mértékben fogyatékkal élő személyek részére nagy figyelmet fordítunk a szakirodalom 

bővítésére.  

 

VII. Dokumentumforgalom  

Az állományunkból hiányzó könyvek kölcsönzését továbbra is könyvtárközi kölcsönzéssel 

biztosítjuk olvasóink számára ODR-en keresztül. 

2022-ben szeretnénk folytatni a gyáli Idősek otthonába havi rendszerességgel a könyvek 

kiszállítását. 

 

VIII. Online és elektronikus szolgáltatások  

A Honlapunk és a Facebook oldalunk a Közösségi Házzal közös, ezeket folyamatosan 

fejlesztjük. A honlap napra kész és látogatottsága évről évre nő. 2022-ben a közösségi oldal 

látogatottságát és a hírlevelek számát is szeretnénk növelni. 

A könyvtári adatbázis online elérhetősége (OPAC), a katalógus használatán túl a beiratkozott 

olvasóink számára lehetőséget nyújt a kiválasztott dokumentum előjegyzésére, és egyszeri 

alkalommal a kölcsönzésben lévő dokumentum meghosszabbítására is. 

Az OPAC katalógus használatához szóróanyagokat készítünk és a honlapon lépésről-lépésre 

bemutatjuk annak használatát. 

A hazai adatbázisok elérhetőségét tekintve könyvtárunk 2019-ben csatlakozott a NAVA 

Ponthoz (Nemzeti Audiovizuális Archívum), amely gyűjti a magyar műsor-szolgáltatói 

kötelespéldányokat, valamint a Digitális Jólét Program keretén belül a lakosság digitális 

kompetenciáinak fejlesztése is folyamatos. 

 

IX. Rendezvények 

2022-ben Gyál várossá avatásának 25. évfordulóját ünnepeljük. Az egész éves 

rendezvénysorozathoz kapcsolódnak a könyvtár programjai is. Kiemelt programjaink: 

helytörténeti olvasótábor, 10 éves az Irodalmi Szalon, gyáli irodalmi pályázat. 

Családi programjainkat tovább folytatjuk: Mesevarázs programunkkal (havonta egyszer), 

Iskolás leszek, iskolára hangoló foglalkozásokkal és a tematikus rendezvényekkel. 

A nyári szünidő ideje alatt társasjáték délutánra és diafilmvetítésre várjuk az érdeklődőket. 

A könyvtárban működő Irodalmi Szalon iránt egyre nagyobb az érdeklődés, amelyet továbbra 

is minden hónapban megtartunk. 

Író-olvasó találkozót is tervezünk. Szeptember végén a Népmese Napját eddigiekhez hasonlóan 

az óvodásokkal fogjuk megünnepelni a gyerekkönyvtárban. 

Irodalmi pályázatainkat is folytatjuk, a versíró pályázatot tavasszal, a prózaíró pályázatot pedig 

ősszel fogjuk kiírni.  

2022-ben is szeretnénk rész venni a Városi Gyereknapon, a Pünkösdi utcazenei Fesztiválon, a 

Városi Születésnapon és az Advent Gyálon rendezvénysorozaton. 

Hagyományosan könyvtári program az Országos Könyvtári Napok egész heti 

rendezvénysorozata októberben. 

 

X. Minőségirányítás 

Könyvtárunk gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat 

gyűjt, szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

2022-ben tervezzük a felhasználói elégedettség mérését. 

2021 végén munkatársi önértékelést végeztünk, amelynek eredményét kiértékeltük. A 

fejlesztendő pontokat átvizsgáljuk és módszeresen javítjuk. 

 

https://digitalisjoletprogram.hu/


 
 

XI. Tudományos kutatás 
Könyvtárunk tudományos kutatást nem végez. Segítséget nyújtunk szakdolgozati témák 

forráskutatásához. 

 

XII. Partnerség, együttműködések 

Munkánk során törekszünk arra, hogy hatékonyan együttműködjünk a Közösségi Házzal, a 

város vezetésével és oktatási intézményeivel, a civil szervezetekkel.  

Több könyvtárral is tartjuk a kapcsolatot. Szakmai kirándulásainkat 2022-ben is folytatjuk és 

meglátogatjuk a környező könyvtárakat, ahol bővíthetjük ismereteinket és kapcsolatokat 

építhetünk. 

A könyvtári szolgáltatások minőségi fejlesztése érdekében 2022-ben is részt veszünk 

konferenciákon, képzéseken, tanfolyamokon. 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 

2022-ben is szeretnénk segítséget nyújtani a különböző középiskolai intézményekből érkező 

közösségi szolgálatot teljesítő diákok számára, melynek célja, hogy erősítse a fiatalokban a 

társadalmi felelősségvállalás fontosságát, elősegítse a szolidaritás és a tolerancia, valamint az 

együttműködés és a problémamegoldás fejlesztését. 

A diákok fogadása előtt az adott oktatási intézménnyel minden esetben együttműködési 

megállapodást kötünk. A könyvtárunk lehetőséget biztosít a segédkönyvtárosi képzésen részt 

vevők számára gyakorlatuk letöltésére. 

 

XIII. PR/marketing/ kommunikáció 

Eseményeinkről továbbra is rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot és az olvasóinkat. Az 

iskolákat, óvodákat plakátjainkkal, több alkalommal is felkeressük, felvilágosítást adunk a 

gyerekeknek és felnőtteknek szóló rendezvényeinkről. Legfontosabb tájékoztató felületünk a 

Közösségi Ház weboldala, ezen belül részletes könyvtári aloldalunk van, ahol a legfrissebb 

programjaink és a legfontosabb információk is megtalálhatóak a könyvtár életéről. 

Rendszeresen tájékoztatja a lakosságot a könyvtár eseményeiről a vecsési Williams TV és a 

Dabas rádió. A helyi újságban is megjelennek cikkek a könyvtárról. 

 

XIV. Együttműködés 

2022-ban  is részt veszünk a könyvtári szolgáltatások minőségi fejlesztése érdekében 

konferenciákon, képzéseken, tanfolyamokon. 

Tagjai vagyunk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének és aktívan 

részt veszünk a közgyűléseken, könyvtáros napokon, műhelynapokon. A találkozások 

alkalmával a könyvtári munka során a gyakorlatban felvetődő kérdéseket, lehetőségeket is 

megbeszéljük a könyvtáros munkatársakkal, valamint megismerjük a környező települések 

könyvtárát, helyi értékeit. 

 

XV. Koronavírus-járvány okozta változásokról 

2022-ben is figyelembe vesszük a járványügyi előírásokat és betartatjuk a maszkviselési és 

kézfertőtlenítési szabályokat. Az olvasói terekben és az irodákban kézfertőtlenítők vannak 

kihelyezve. Könyv összekészítő szolgáltatásunkat szeretnénk folytatni. Az Idősek otthonába a 

dokumentum szolgáltatást továbbra is biztosítjuk. 

 



 
 

1. SZ. MELLÉKLET SZOLGÁLTATÁSI TERV,  

(ELEKTRONIKUS FORMÁBAN IS CSATOLVA) 

Szolgáltatási terv előlap  

Tárgyév 2022 

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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Jóváhagyási záradék 

 

Gyál település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2022. évi szolgáltatási tervét a  

 

 

………………………………..számú  határozatával jóváhagyta. 

 

Gyál település önkormányzata a  …./2022.(…..) sz. határozat közművelődési intézmény szolgáltatási  

 

tervét a 2022. 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.



 
 

 
 

  

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.



 
 

II. számú melléklet Könyvtári adattáblák: 

 

Mutatók / Terv Számadatok 

I. Szolgáltatási feladatok   

1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 37 

2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 2200 

2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 21000 

2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 2300 

2.3. A tárgyévi látogatók száma 24000 

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra) 8000 

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 1 

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen 80 

6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben 

kölcsönzött dokumentumok száma 
13 

7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 0 

7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma 0 

8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az 

OPAC-ra) 
0 

9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként   

9.1. Könyv 27500 

9.2. Időszaki kiadvány 1000 

9.3. AV-dokumentum 0 

9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 580 

9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 0 

10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 64 

10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma 2 

10.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma 2 

11. A könyvtár által szervezett   

11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem 

formális képzések száma 
3 

11.1.1. a képzéseken résztvevők száma 90 

11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó 

nem formális képzések száma 
5 

11.2.1. a képzéseken résztvevők száma 100 

11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma 0 

11.3.1. a képzéseken résztvevők száma 0 

11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma 3 

11.4.1. a résztvevők száma 48 

11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programok 

0 

11.5.1. a programok résztvevőinek száma 0 

11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma 0 

11.6.1. a programok résztvevőinek száma 0 



 
 

11.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok 

száma 
0 

11.7.1. a programok résztvevőinek száma 0 

11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági 

korosztály számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és az 

azokon résztvevők száma 

13 

11.8.1. a programok résztvevőinek száma 600 

11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések 8 

11.9.1. a programok résztvevőinek száma 150 

12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató 

kiadványainak száma 
0 

13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 45 

14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 5 

15. A használói elégedettség-mérések száma 0 

15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 0 

16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő 

települési könyvtárak száma 
0 

17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a 

szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások 

száma 

9 

18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 0 

19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói 

stb. partnerek száma/év 
16 

II. Gyűjteményfejlesztés   

1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként   

1.1. Könyv (db) 3200 

1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)  0 

1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 0 

1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0 

1.5. Hangdokumentum (db) 50 

1.6. Képdokumentum (db) 0 

1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db)  0 

1.8. E-könyv (db) 0 

Egyéb dokumentum (db) 0 

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma 

dokumentumtípusonként 
  

Könyv (db) 2100 

Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)  0 

Kartográfiai dokumentum (db) 0 

Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0 

Hangdokumentum (db) 0 

Képdokumentum (db) 0 

Elektronikus (digitális) dokumentum (db)  0 

Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db) 0 

E-könyv (db) 0 



 
 

Egyéb dokumentum (db) 0 

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma 0 

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 1200 

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 350 

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0 

8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma 0 

8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest 0 

III. Gyűjteményfeltárás   

1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok 

száma 
3250 

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma   

3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé 

válásának időtartama napokban kifejezve 
20 

4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban 

feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) 
100 

V. Rendezvény, kiállítás   

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű 

közösségi programok, rendezvények száma összesen 
60 

1.1. a résztvevők száma 2880 

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 1 

2.1. a résztvevők száma 100 

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 1 

3.1. a látogatók száma 450 

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma 18 

4.1. a résztvevők száma 860 

5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 1470 

VI. Állományvédelem   

1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy 

egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma 

1100 

2. Muzeális dokumentumok száma 0 

3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0 

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok 

száma 
0 

5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 0 

 

  



 
 

 

Rendezvény neve Helyszín Beszámoló szerinti típus 

      

Irodalmi Szalon /8 alkalom könyvtár egyéb 

Mesevarázs / 8 alkalom könyvtár családok számára 

Ünnepekhez /2 alkalom könyvtár családok számára  

Internet workshop /5 alkalom könyvtár egyéb 

Népmese Napja /2 alkalom könyvtár egyéb 

Iskolai könyvtárlátogatás /3 

alkalom könyvtár egyéb 

Versíró, prózaíró pályázat /2 

alkalom könyvtár egyéb 

Olvasótábor /2 x 4 nap 

könyvtár, 

szabadtér egyéb 

Társasjátékklub / 8 alkalom könyvtár családok számára  

Író-olvasó találkozó könyvtár egyéb 

Iskolás leszek /16 alkalom könyvtár egyéb 

Könyvtártörténeti kiállítás 

közösségi 

ház 

kamaraterem időszaki kiállítás 

Szent Iván éj könyvtár egyéb 

Pest Megyei Könyvtáros 

Egyesület Gyerekműhelynap könyvtár konferencia 

 

 

Gyál, 2022. január 24.         

 

 

 

 

 

 

 

aláírás 

               Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

Gyál. 2022………………… 

aláírás 

        Fenntartó 































 

Közművelődési alapszolgáltatások 
Kultv. 76. § (3) A közösségi tevékenység megnevezése

A közösségi tevékenység célja

A közösségi tevékenység 

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama

A közösségi 

tevékenységben 

részt vevők 

tervezett száma (fő)

A közösségi 

tevékenység 

helyszíne/ helyszínei

A közösségi 

tevékenységben a helyi 

lakosság részvételi módja

(1)               Állami normatíva(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül)(3)                Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csoóri Alap, egyedi támogatás..)(4)                 Európai Uniós pályázati támogatás(5)               Saját bevétel(6)               Egyéb bevételi forrás (adomány, Norvég Alap…)

Gyál i  Arany Néptáncegyüttes  éves  szakmai  tevékenyésge hagyományőrzés , néptánc 52 a lka lom 30 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Pörög a  Gyál i  Szoknya Hagyományőrző együttes  éves  tevékenyésége hagyományőrzés , néptánc 25 a lka lom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Kovács  Is tván Pál  Dalkör hagyományőrés 27 a lka lom 80 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál  Város  Fúvószenekar hagyományőrzés 36 a lka lom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Értéktárbizottság hagyományőrzés  5 a lka lom 20 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Drámapedagógia i  fejlesző program fejlesztés 20 a lka lom 10 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Solymári  Béla  Nyugdíjas  Pedagógus  Klub civi l 9 a lka lom 30 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál i  Kertbarát Kör, civi l 20 a lka lom 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Nyugdíjas  Alapítványért Nyugdíjas  Klub civi l 9 a lka lom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

 Gyál i  Cukorbetegek Egyesülete civi l 15 a lka lom 120 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál i  Védőnői  Szolgá lat civi l 2 a lka lom 20 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

 FEGY Polgárőr és  Tűzoltó Egyesület civi l 2 a lka lom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gondozónők a  Gyál  Város i  Bölcsődéért civi l 2 a lka lom 20 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

A közösségi  és  társadalmi  részvétel  fejlesztése Gyál i  Ifjúsági  kerekaszta l fejlesztés 10 a lka lom 20 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 30 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 10 a lka lom 20 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyermekszínházi  projektek (óvodai , i skola i  mesebérlet) anyanyelvi  hagyományőrzés 16 a lka lom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Mesevarázs anyanyelvi  hagyományőrzés 9 a lka lom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Fi lmklub és  kertmozi  program fejlesztés 20 a lka lom 50 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

Kultúra  túra gazdaságfejlesztés 2 a lka lom 50 t.v. szerint

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

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

Rendezvény/program/projekt 6 élőzenei  koncert fejlesztés 12 a lka lom 100

Rendezvény/program/projekt i fjúságfejlesztés fejlesztés 3 a lka lom 50

Rendezvény/program/projekt Költészet napi  program hagyományápolás 1 a lka lom 100

Rendezvény/program/projekt Időseknek szóló i smeretterjesztő előadások fejlesztés 2 a lka lom 50

Rendezvény/program/projekt Idősek vi lágnapja hagyományápolás 1 a lka lom 200

Rendezvény/program/projekt Szolnoki  Tibor és  Zsadon Andrea hagyományápolás 1 a lka lom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Marót Viki  és  a  Nova Kultur Advent hagyományápolás 1 a lka lom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Maros  Művészegyüttes hagyományápolás 2 a lka lom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Kőhalmi  Zol tán önál ló estje hagyományápolás 1 a lka lom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

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

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

Rendezvény/program/projekt Mozi  fesztivá l  I I . fejlesztés 1 a lka lom 200

Rendezvény/program/projekt Nyár esti  kertmozisorozat (6 vetítés ) fejlesztés 10 a lka lom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Moziklub (12 vetítés ) fejleszés 12 a lka lom 50

Rendezvény/program/projekt Arany-élet pódiumbeszélgetések / közismert közéleti  emberekkel  4 program. Gyál i  és  országos  hírű díszpolgárok, sportolók, művészek, kiemelkedő életművek fejlesztés  hagyományápolás 10 a lka lom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

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

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

Rendezvény/program/projekt In the Pendent csa ládi  zenekar fejlesztés 1 a lka lom 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

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

Rendezvény/program/projekt Turay Ida  színház - Hófehérke és  a  hét törpe - csa ládi  mese hagyományápolás 1 a lka lom 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Magyar Tudomány napja  / Játékos  tudomány, kiá l l ítás , előadás fejlesztés 4 a lka lom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Gyál i  advent készégfejlesztő programok 30 db fejlesztés 30 a lka lom 70 intézmény önkéntes t.v szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Esélyegyenlőségi  Szakmai  konferencia  / érzékenyítő programsorozat 5 eseményfejlesztés 1 esemény 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Egészségtudatos  életmód projektek 4 program fejlesztés 4 a lka lom 100 082091.

Rendezvény/program/projekt Környezettudatos  akcióhónapok (föld, víz, fák, levegő napi  akció és  fejlesztés i  programok) Vuk a  kis róka előadás  csa ládi  napfejlesztés 5 a lka lom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Gyerekfejlesztő nyári  tábor 7 tematika  (tárgyalkotó-művészeti , zenei , drámaperdagógia i , népi  kul túra , olvasótáborok, történelmi)fejlesztés , hagyományőrztés 35 a lka lom 25 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Kompetencia  fejlesztés i  közösségi  programok (i fjúságfejlesztés i  projektek i fjúsági  programok)fejlesztés 10 a lka lom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Gyál i   Nyári  udvarházi  programok (beszélgetés , koncert) fejlesztés 10 a lka lom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

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

Rendezvény/program/projekt Márton napi  hagyomány hagyományőrzés 1 a lka lom 300 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

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

Rendezvény/program/projekt Berkes  Gabriel la  - Oscar díjas  fi lms lágerek - pedagógus  nap fejlesztés 1 a lka lom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt A Padlás  / Magyarrock Dalszínház - Advent fejlesztés 1 a lka lom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt Pódium színház - Békaherceg fejlesztés 1 a lka lom 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 a lka lom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt A Padlás  / Magyarrock Dalszínház fejlesztés 1 a lka lom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA
54.964.281

Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése
19.500.000

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
74.464.281.

ÉVES Szolgáltatási terv

Közművelődés i  a lapszolgá l tatások

Szolgáltatási 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

Egyéb,  nem kötelezően el látandó közművelődés i  feladat

Kulturá l i s  a lapú gazdaságfejlesztés



Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 
intézményátszervezéssel kapcsolatos döntések 
meghozatalára, és a Gyáli Liliom Óvoda alapító 
okiratának módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. október 28-ai ülésén 202/2021. (X.28.) sz. 
határozatával kifejezte abbéli szándékát, hogy a fenntartásában működő Gyáli Liliom Óvodában 
gyógypedagógiai csoportot kíván indítani (autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek számára, akik szakértői 
véleményében szerepel, hogy „integráltan nem vagy részben nevelhetők”, és kiscsoportos nevelésük ajánlott, 
maximum 8 fő) csak és kizárólag gyáli állandó lakóhellyel rendelkező óvodáskorúak számára 2022. szeptember 
1. napjától. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja szerint 
intézményátszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai dokumentum 
21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár. Az Nkt. 21. § (3) bekezdés 
alapján a köznevelési intézmény alapító okirata tartalmazza – többek között – az intézmény alapfeladatának 
jogszabály szerinti megnevezését, így az annak módosításával járó fenntartói döntés 
intézményátszervezésnek minősül. 

Az átszervezésről szóló döntés meghozatala előtt az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdése szerinti véleményezési 
eljárásban a tervezett átalakításról az alkalmazotti közösség, és a szülői szervezet véleményét be kell szereznie a 
fenntartónak. A fenntartó képviselőjeként Polgármester úr 2022. január 18. napján kelt levelében kérte az 
érintetteket, hogy a jogszabályban foglalt 15 napos határidőn belül alakítsák ki véleményüket az 
intézményátszervezésről. A koronavírus-járványra tekintettel az intézményvezető 2022. január 19. napján 
elektronikus úton tájékoztatta az egyes csoportok szülői szervezeteit, illetve az alkalmazotti közösség tagjait. A 
szülői szervezet elnöke bekérte az egyes csoportok véleményét, és 2022. január 26. napján kelt levelében – 
melynek mellékletében a csoportok szülői véleménye is olvasható – kifejti, hogy a gyógypedagógiai csoport 
indítását a szülők szükségesnek tartják (1. melléklet). Az óvodapedagógusok, az óvoda pszichológus, és a 
gyógypedagógus véleményét a 2. mellékletben olvashatják, akik egyöntetűen támogatják a csoport indítását, 
ellenvetés, illetve az intézményátszervezéssel kapcsolatos kifogás nem fogalmazódott meg. 

Az Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó tanítási évben, továbbá – a július-augusztus hónapokat kivéve – 
nevelési évben 

a) óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, 
b) óvodai csoportot nem szervezhet át, és nem szüntethet meg, 
c) óvoda feladatait nem változtathatja meg. 

Az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának 
utolsó munkanapjáig hozhat döntést 

a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, 
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: 
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, 
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, 
c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, 
d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével 

kapcsolatban. 

A fentiek a gyakorlatban azt jelentik, hogy az átszervezésről szóló döntést legkésőbb május 31. napjáig kell 
meghozni, azonban a döntés hatályosulásának legkorábbi időpontja július 1. napja, legkésőbbi időpontja pedig 
augusztus 31. napja lehet. 

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 7. 
pontja alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az intézmény átszervezés, valamint az 50. § 
alapján a döntéshez minősített többség szükséges. 

Fentiekre tekintettel került átdolgozásra a Gyáli Liliom Óvoda 2016. augusztus 31. napjától 
alkalmazandó, K/726-8/2016. okirat számú alapító okirata. Az alapító okiraton az alábbi módosításokat 
szükséges végrehajtani: 

1. Az Alapító okirat 4.3. pontja (A költségvetési szerv alaptevékenysége) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



a) óvodai nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától; 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges foglalkozások, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 
biztosítása; 

c) a pedagógia program végrehajtása; 
d) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető pszichés fejlődési 

zavarral küzdő, illetve beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, nevelése; 
e) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nem-, vagy csak részben 

nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű (gyáli állandó lakóhellyel 
rendelkező) gyermekek (max. 8 fő) kiscsoportos óvodai ellátása, nevelése. 

2. Az alapító okirat 6.2. pontjában a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszámot 
szabályozzuk újra oly módon, hogy az intézmény 10 eddigi csoportjában a létszám a maximális 30 fős, 
összesen 300 fő, és a most kialakítandó gyógypedagógiai csoport maximális létszáma 8 fő, azaz a 11 
óvodai csoportban összesen 308 fő. 

A jelenleg aktuális módosításoktól függetlenül áttekintésre került a Liliom Óvoda hatályos alapító okirata, 
és a fentieken túl az alábbi módosításokat, pontosításokat javasoljuk a dokumentumon átvezetni: 

1. A kincstári formanyomtatványok 2020. július 23. napján módosultak, így módosult a köznevelési 
intézmények alapító okiratának bevezető része. 

2. A 4.1. pontban (A költségvetési szerv közfeladata) javasoljuk – a többi gyáli óvoda alapító okiratával 
összhangban – az Nkt.-ban szereplő óvodai nevelés, mint közfeladat szerepeltetését az óvodai ellátás 
helyett. 

3. Az 5.2. pontban (A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya) pontosítani 
szükséges a jogviszonyt szabályozó jogszabályt, és szerepeltetni szükséges a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendeletet. 

4. Az új kincstári formanyomtatványon módosult a 6.2. pont (A feladatellátási helyenként felvehető 
maximális gyermek-, tanulólétszám), így nemcsak a maximálisan felvehető gyermeklétszámot 
módosítjuk, hanem a 6.2. pont teljes „kifejtését” is. 

5. A 6.3. pontban (A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon) a vagyon feletti rendelkezés joga/vagyon 
használati joga pontosításra kerül használat helyett használati jogra. 

6. A 7. pont (Záró rendelkezések) elhagyásra kerül. 

A fenti módosításokat tartalmazó módosító okiratot (3. melléklet), és egységes szerkezetű alapító okiratot (4. 
melléklet) az előterjesztés mellékletei tartalmazzák. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a Gyáli Liliom Óvoda intézményátszerezésével kapcsolatos kérdések 
megvitatására, és a döntéshozatalra. 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. jóváhagyja a Gyáli Liliom Óvoda alapító- és módosító okirataiban foglaltaknak megfelelő 
intézményátszervezést, 

2. jóváhagyja a Gyáli Liliom Óvoda alapító okiratának – az előterjesztés 3.sz. melléklete szerinti –  alábbi 
módosítását, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (4.sz.melléklet). Ezzel 
egyidejűleg a K/726-8/2016. okirat számú, a 137/2016. (VI.30.) sz. határozattal elfogadott, 2016. 
augusztus 31. napjától alkalmazandó egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti; 

1. Az alapító okirat bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Gyáli Liliom Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom 
ki:” 
2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés 

 
3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
a) óvodai nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek számára a nevelési év kezdő 
napjától; 
b) a gyermekek neveléséhez szükséges foglalkozások, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 
biztosítása; 
c) a pedagógia program végrehajtása; 
d) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető pszichés fejlődési 
zavarral küzdő, illetve beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, nevelése; 
e) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nem-, vagy csak részben 
nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű (gyáli állandó lakóhellyel rendelkező) 
gyermekek (max. 8 fő) kiscsoportos óvodai ellátása, nevelése. 

4. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti 
jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Korm.rendelet 

5. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6.2.A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 
feladatellátási 
hely 
megnevezése 

alapfeladat megnevezése munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gyáli Liliom 
Óvoda 

óvodai nevelés 

- 308 

a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
a többi gyermekkel együtt nem-, vagy csak részben 
nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

6. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6.3.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe ingatlan helyrajzi száma 
vagyon feletti 
rendelkezés joga vagy a 
vagyon használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 2360 Gyál, Liliom utca 13-15. 3551/3 használati jog óvoda 
7. Az alapító okirat 7. pontja elhagyásra kerül. 

3. felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles 
törzskönyvi nyilvántartáshoz az egységes szerkezetű alapító okiratot – mely az előterjesztés 4. sz. 
melléklete – továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat 2022. augusztus 31. napján lép hatályba, 

4. felhatalmazza továbbá a Polgármestert a kincstári intézkedésekkel összefüggő esetleges, lényegi 
döntéseket nem érintő hiánypótlások, javítások megtételére. 

 Határidő: 2022. május 31. 
 Felelős:  polgármester 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
Az előerjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. január 30. 
 

Nagy József Elek 
     alpolgármester 











































 

3. melléklet 

Okirat száma: K//2022. 

Módosító okirat 

A Gyáli Liliom Óvoda a Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. 
június 30. napján kiadott, K/726-8/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a     /2022. (II.24.) KT határozatra 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Gyáli Liliom Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés 
 

3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
a) óvodai nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség 

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek 

számára a nevelési év kezdő napjától; 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges foglalkozások, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások biztosítása; 

c) a pedagógia program végrehajtása; 

d) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető 

pszichés fejlődési zavarral küzdő, illetve beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai ellátása, nevelése; 

e) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nem-, vagy 

csak részben nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű (gyáli 

állandó lakóhellyel rendelkező) gyermekek (max. 8 fő) kiscsoportos óvodai ellátása, 

nevelése. 

4. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
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 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 

5. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat megnevezése 
munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gyáli Liliom Óvoda 

óvodai nevelés 

- 308 

a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai 
nevelése 

a többi gyermekkel együtt 
nem-, vagy csak részben 
nevelhető autizmus 
spektrumzavarral küzdő 
sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése 

6. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 2360 Gyál, Liliom utca 13-15. 3551/3 használati jog óvoda 

7. Az alapító okirat 7. pontja elhagyásra kerül. 

Jelen módosító okiratot 2022. augusztus 31. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Gyál, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Pápai Mihály, polgármester 
 



 

4. melléklet 

Okirat száma: K/                  /2022. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Gyáli Liliom Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Gyáli Liliom Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, Liliom utca 13-15. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 

2.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Gyál Város Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom utca 13-15. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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3.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
a) óvodai nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség 

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek 

számára a nevelési év kezdő napjától; 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges foglalkozások, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások biztosítása; 

c) a pedagógia program végrehajtása; 

d) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető 

pszichés fejlődési zavarral küzdő, illetve beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai ellátása, nevelése; 

e) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nem-, vagy 

csak részben nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű (gyáli 

állandó lakóhellyel rendelkező) gyermekek (max. 8 fő) kiscsoportos óvodai ellátása, 

nevelése. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál Város közigazgatási területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A mindenkor hatályos, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város Önkormányzata nyilvános pályázati 
eljárással a Képviselő-testület által meghatározott (5 év határozott időtartamra) nevezi ki 
és bízza meg az intézmény vezetőjét. Az egyéb munkáltatói jogköröket Gyál Város 
Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

1.1.1. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Előirányzatai felett teljes jogkörrel 
rendelkezik, az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét a 
mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai határozzák meg. A pénzügyi-
gazdálkodási feladatokat a Gyáli Polgármesteri Hivatal, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-
114. látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat megnevezése 
munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gyáli Liliom Óvoda 

óvodai nevelés 

- 308 

a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai 
nevelése 

a többi gyermekkel együtt nem-, 
vagy csak részben nevelhető 
autizmus spektrumzavarral 
küzdő sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe ingatlan vagyon feletti az ingatlan 
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helyrajzi 
száma 

rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

funkciója, célja 

1 2360 Gyál, Liliom utca 13-15. 3551/3 használati jog óvoda 
 
 
 



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 2022. évi költségvetésének 5. 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 2022. április 01. napja, elbírálásának 
határideje 2022. április 28.  
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 2022. április 01-ig személyesen benyújtva a 

Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési és Humánpolitikai 
Irodájára (Gyál, Kőrösi út 112-114.), elektronikus úton 
ügyfélkapun keresztül a Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz, 
illetve e-mailen a nagy.gaborne@gyal.hu e-mail címre, 
vagy postai úton, április 01. napjáig postabélyegzővel 
ellátva, Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
címezve. 

 
A pályázat elbírálása: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 

dönt 2022. április 28-i ülésén. 
 
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 5.sz. mellékletében 
cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő egyesületek 
működésének támogatására 6.000 e. Ft áll rendelkezésre.  

Határidő: 2022. április 29. 

Felelős:       Polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető 

Gyál, 2022. január 31. 

 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
Az előterjesztés a 2022. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
         
 
                 Mitkus-Orosz Krisztin 
              Pénzügyi és Adó irodavezető 
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Tárgy: Javaslat a Gyáli Települési Értéktár 

Bizottság 2021. 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 2021. II. félévi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést véleményezte: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető  
 
G y á l, 2022. január 31.  
 
 
 
  Juhász Ida  
             Gyáli Települési Értéktár Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
Melléklet:  
A Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2021. II. félévi tevékenységéről szóló beszámoló 
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-- Eredeti üzenet -- 
Feladó: juhaszida@vipmail.hu 
Címzett: szabo.jozsefne@gyal.hu  
Elküldve: 2022. február 2. 13:42 
Tárgy : Értéktár 
 

Beszámoló 2021.év TÉB munkájáról 
 

2021-ben, a vírushelyzet miatt, továbbra is korlátozva, meghatározott szabályok és feltételek 
mellett tudtunk dolgozni. Éppen ezért a múlt évben, 2021.szeptember 15-én tartottunk 
értekezletet. A jegyzőkönyvvezető személyében változás történt. Tóth Regina helyett Varga 
Csilla segíti ezentúl a munkánkat.  
 
Ezen az összejövetelen további 6 javaslatról döntöttünk, szavaztunk. Előbb ismertettem a 
2020.2. félévi beszámolót. Ezután került sor a javasolt 6 érték ismertetésére, és a bekerülés 
szavazására. A szavazás után jelenleg 31 db-ra módosult a Gyáli Értéktár értékeinek száma.  
Ezek az alábbiak: 
1.Orosz László festőművész munkássága  
2.dr.Nagy Árpád életútja 
3. Gyimesi István munkássága  
4. Kovács Zoltán kaktusz gyűjtő 
5. Gyál története c.2 kötetes könyv  
6. Kodály Zoltán Zeneiskola Gyál  
Ismertetésre került még Méhész Árpádné által a Szent József Idősek Klubja, amelyet szintén a 
gyáli értékek közé javasolt. Egyedül maradtam azzal a véleményemmel, hogy nem tartom ebbe 
a kategóriába illőnek. Elismerem a színvonalas, értékes munkát, de nem érzem, hogy 
különleges, csak Gyálra jellemző értek lenne. Ezért erről nem született határozat ezen az 
értekezleten. Döntöttünk viszont egy szép, színes kiadvány megjelentetéséről, amelynek szöveg 
és képanyaga már a nyomdában van. Az eddigi 31 db érték rövid leírása, fényképe, ajánlások, 
bevezetik, ismertetők találhatók benne.250 példányban, ez év tavaszán várható a megjelenése. 
Szeretnénk eljuttatni az intézményekbe, elérhetővé tenni az érdeklődők számára, és 
megtalálható lesz a város könyvtárában is. Reméljük ezáltal ismertebbé válnak értékeink a 
lakosság körében.   köszönöm az erkölcsi és anyagi támogatást ezzel kapcsolatban. Az 
Önkormányzat vezetői, a Művelődési Ház igazgatója, és munkatársai az első perctől 
segítségünkre voltak, és támogattak.  
A kiadvány megjelenése után a bemutatást ünnepélyes keretek között tervezzük. Csak remélni 
merem, hogy e különleges helyzetben is lesz rá lehetőség. 
 
Gyál,2022.02.02.  
   

                            Juhász Ida    
    TÉB elnöke  
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Tárgy: Javaslat a 2022/2023. 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 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 esetében 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. 

I. Az óvodába történő jelentkezés módjának meghatározása 

Immár két alkalommal, a 2020/2021., és a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás is rendhagyó 
módon teljes egészében elektronikusan zajlott településünkön a koronavírus-járvány 2020 tavaszi 
magyarországi megjelenésére, és fennállására tekintettel: a szülők/törvényes képviselők óvodai felvételi 
kérelmüket az óvodakötelessé váló gyermekek vonatkozásában egy az erre a célra létrehozott e-mail címre 
(ovodaibeiratkozas@gyal.hu) küldhették. Az elektronikusan megszervezett óvodai beiratkozás fennakadást nem 
okozott, az intézményvezetők teljes megelégedésről számoltak be, szülők részéről sem érkezett panasz, egy-egy 
olyan szülő jelentkezett, aki semmiképpen nem tudta megoldani a felvételi kérelem elektronikus beküldését, az ő 
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adataikat a Hivatal ezzel foglalkozó kollégája rögzítette, és nem szenvedtek hátrányt az óvodai beiratkozás 
alkalmával. 

Az óvodai beiratkozás elektronikus megszervezését semmilyen jogszabályi rendelkezés nem tiltja, a rendelet 20. 
§ (3) bek. utal a személyes megjelenésre a következők előírásával: „Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a 
gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő 
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.” 

A fentieket 2020., és a 2021. évben is úgy hidaltuk át, hogy a beiratkozáshoz legszükségesebb adatokat a szülők 
a felvételi kérelem nyomtatványon megadták, az alátámasztó dokumentumokat pedig a nevelési év kezdő napján 
az óvodában bemutatták. 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. 
rendelet Magyarország egész területére veszélyhelyzet hirdetett ki, mely 2022. június 1-jéig érvényben van. A 
köznevelési intézményekben továbbra is érvényben vannak a járványügyi készültség, és a veszélyhelyzet 
szigorú védekezési intézkedései, ezért véleményünk szerint a beiratkozást személyes megjelenés 
mellőzésével, elektronikus úton szükséges végrehajtani, a tavalyi évhez hasonló módon a beiratkozási 
eljárás az idei évben is megoldható. 

II. 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. 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a 2022/2023. 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 elektronikus formában (felvételi kérelmek beküldése az ovodaibeirakozas@gyal.hu e-mail címre) 
történjen 

2022. április 20-30. között. 

A beiratkozás javasolt időpontja egyeztetésre került az érintett intézmények vezetőivel. Véleményeiket az 
előterjesztés 1. mellékleteként olvashatják. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot a határozati javaslatok támogatására. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 2022/2023. 
nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg a Gyáli Liliom Óvodában, a Gyáli Tulipán Óvodában 
és a Gyáli Tátika Óvodában az óvodai beiratkozás időpontját, és módját: 

az óvodai beiratkozás 2022. április 20-30. között, a felvételi kérelmek ovodaibiratkozas@gyal.hu 
elektronikus postacímre történő beküldésével történik. 

2. 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: az 1. pont esetében azonnal, a 2. pont esetében 2022. március 20. 
Felelős:  polgármester és az óvodák intézményvezetői 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. január 30. 
 Nagy József Elek 
  alpolgármester 
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1. melléklet 

Tátika Óvoda_2022. január 19. 

Kedves Kriszta! 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az elektronikus úton szervezett 

beiratkozás zökkenőmentes és gördülékenyen működött. Szülők is 

elégedettségüket fejezték ki, hiszen otthonukból kényelmesen tudták 

óvodáskorú gyermekeiket beíratni a körzetes óvodákba. 

Intézményünk továbbra is támogatja az elektronikus úton történő 

beiratkozást. 

Puszi Erzsike 

 

Liliom Óvoda_2022. január 18. 

Tisztelt Aljegyző Asszony! 

A város és az óvoda honlapján, valamint a csoportok facebook oldalán 

tájékoztatást kaptak a szülők az online beiratkozás folyamatáról. Nem 

merült fel probléma a szülők részéről, határidőre benyújtották a 

felvételi kérelmeket. Gördülékeny volt a beiratkozás folyamata, 

köszönjük Gyál Város Önkormányzat dolgozóinak az együttműködését 

és a bizottsági ülésen az intézményvezetők kooperációját, igazi 

csapatmunka volt. 

Köszönettel: Lendvay-Kiss Anita 

 

Tulipán Óvoda_2022. január 25. 

Kedves Kriszta! 

Az online beiratkozást teljes mértékben támogatom, az elmúlt két év 

tapasztalata pozitív számomra is. 

Üdv: Anikó 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Gyáli Mi Újság” főszerkesztői 
feladatainak ellátása tárgyában megkötött 
vállalkozási szerződés módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata és Veres Sándor egyéni vállalkozó között 2018. augusztus 31. napján jött létre a 
„Gyáli Mi Újság” nevet viselő időszaki lap főszerkesztői, rovatszerkesztői, valamint újságírói tevékenységet is 
magába foglaló feladatainak ellátásáról szóló szerződés.  
 
A feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében javaslom Veres Sándor egyéni vállalkozó kérésének 
támogatását, mely szerint a főszerkesztői feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés 6. pontja 
módosításra kerüljön tekintettel arra, hogy a 2018. augusztus 31. napján meghatározott 150 000 Ft/lapszám 
vállalkozási díj évek óta változatlan, nem követte az inflációt. Továbbá javaslom a vállalkozói szerződés 1.1 
pontjának módosítását, miszerint a felsorolt tevékenységek közül törlésre kerüljön a nyomdai előkészítés 
tevékenység tekintettel arra, hogy Veres Sándor egyéni vállalkozó a továbbiakban ebben a tevékenységben az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárral kíván szerződést kötni. 
 
 
A fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ügy megtárgyalását követően 
fogadja el az alábbi határozati javaslatot.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

a) Gyál Város Önkormányzata és Veres Sándor egyéni vállalkozó között kötött vállalkozási szerződés 
2022. január 1-től módosításra kerül a „Gyáli Mi Újság” főszerkesztői feladatainak ellátása érdekében 
az előterjesztés mellékletét képező tervezetben foglaltak szerint. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a határozati javaslatban szereplő szerződéses dokumentációk aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása nyilvános ülésen egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Abonyi Tünde 
 
 

Gyál, 2022. február 09.  
 
 

        Pápai Mihály 
polgármester 

 
 
Melléklet: Vállalkozási szerződés módosítás tervezet  
  Kérelem szerződés módosítására 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
                    Mitku-Orosz Krisztina 
         Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 





 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
amely létrejött egyrészről Gyál Város Önkormányzata 
 
Képviselője: Pápai Mihály polgármester   
Székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114.  
Számlavezető pénzintézete: Erste Bank Hungary Zrt.  
Számlaszáma:11600006-00000000-21616404 
Adószáma: 15730370-2-13 
 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről: Veres Sándor egyéni vállalkozó 
Székhelye:2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 29. 
Számlaszáma:11773425-00089908-00000000 
Adószáma:65801266-1-33  
Nyilvántartási száma: 27523681 
 
mint megbízott (a továbbiakban: Vállalkozó) 
(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen „Felek”) 
 
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:  
 
Előzmények: 
 
A Felek 2018. augusztus 31. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) 
kötöttek, melyben a Vállalkozó vállalta, hogy az Alapszerződés 1.1 és 1.2 pontjában 
meghatározott feladatok ellátását a Megrendelő részére elvégzi. 
 
A jelen szerződés célja az Alapszerződés 1.1. és 6. pontjának módosítása. 
 
A hivatkozott szerződéses rendelkezések az alábbiak szerint változnak:  
 
1.1. „Gyál Város Önkormányzata által alapított és alapító megbízásából az Arany János 

Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2360 Gyál, Kőrösi út 118. (a továbbiakban: Kiadó) 
által évente tizenkét alkalommal kiadott, a város valamennyi háztartásába eljutó ,,Gyáli Mi 
Újság” című időszaki lap főszerkesztői, rovatszerkesztői faladatait, valamint újságírói 
tevékenységet, cikkek, interjúk írását, ezekhez fényképfelvételek készítését.” 

 
6. „A Megrendelő az 1. pont szerinti szolgáltatások szerződésszerű teljesítése esetén 

vállalkozói díjat köteles megfizetni a Vállalkozó részére. A vállalkozói díj 2022. január 1-
től 180.000 Ft, azaz száznyolcvanezer forint lapszámonként. A Felek megállapodnak 
abban, hogy a vállalkozói díj összegét évenként egy alkalommal, tárgyév január 1-től 
indexálják a KSH által hivatalosan kibocsátott, mindenkori tárgyévet megelőző naptári 
évre vonatkozó, átlagos inflációs ráta mértékével.” 
 

A szerződés egyéb, módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban 
maradnak. 
 
Az Alapszerződés módosítása az aláírás napján lép hatályba és az Alapszerződés 
elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt kezelendő. 
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A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
 
Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. Megrendelőt Gyál Város Képviselő-testülete a   /2022. (..) sz. 
határozatával jogosította fel az Alapszerződés módosításának megkötésére. 

 
Gyál, 2022. február „    ”  
 
 
 ____________________________   ____________________________ 

Megrendelő              Vállalkozó 
 
 
Jogilag ellenjegyezte: 
 
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
…………………………………. 
 
 
Pénzügyileg ellenjegyezte: 
 
Mitku-Orosz Krisztina irodavezető 
 
……………………………………. 
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