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Beszámoló a közmővelıdés helyzetérıl 
 

A Tiszaderzs Község Önkormányzat Képviselı-testülete részére, 
a 2007. október 2-ára tervezett soros ülésére. 

 
 
 

 Tisztelt Képviselı-testület! 

 

 A közmővelıdés helyzetérıl szóló beszámoló tárgyalására és elfogadására legutóbb, 

2004. november 26-án került sor, a település kulturális intézményének elıterjesztése alapján. 

Közismert, hogy az intézmény székhelye 2007. március 06-án megváltozott. Ebbıl eredıen is, 

a helyi közmővelıdésrıl szóló 9/2000. (V. 02.) sz. rendelet helyébe a 7/2007. (VI. 05.) sz. 

rendelet került hatályossá, valamint a 104/2007. (VI. 05.) sz. képviselı-testületi határozattal 

jóváhagyásra került a Közösségi Ház és Könyvtár (volt Mőv. Ház és Könyvtár) alapiratai: az 

Alapító Okirat az Együttmőködési megállapodással és a Szervezeti és Mőködési Szabályzat. 

Figyelembe véve azt, hogy a korábbi és a hatályos helyi közmővelıdésrıl szóló rendelet, 

valamint az alapiratok szerint végezte és végzi feladatait az intézmény – melyek a tartalmát 

úgy a tisztelt képviselı-testület, mint a nyilvánosság ismeri (az intézményi honlapon is 

közzétételre került) –, így a közmővelıdés helyzetérıl az alábbiakban adok tájékoztatást. 

 

 

 Tisztelt Képviselı-testület! 
 

 A bevezetıben említett, megváltozott körülmények nagymértékben befolyásolták az 

intézmény tevékenységének megítélését. Mind a mai napig, a közmővelıdési tevékenység 

megítélése az intézményi tevékenységre korlátozódik, ámbár a helyi közmővelıdésrıl szóló 

rendelet I. fejezete tételesen tartalmazza a közmővelıdés általános alapelveit, illetve a III. 

fejezete meghatározza a feladatellátás szervezeti kereteit, mely szerint: „…a teendıkbıl részt 

kell, hogy vállaljanak az önkormányzati fenntartású intézmények is” . Az alábbiak kétséget 

kizárólag bizonyítják, hogy a közmővelıdési feladatellátás a rendeletnek megfelelıen történik.  
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Intézményen kívüli – évenként ismétlıdı, a település közmővelıdési, kulturális és 

egyéb – karakterisztikus tevékenységek, az intézmények közremőködésével: 

 

� Nemzeti ünnepi megemlékezés és az 1848-49-es emléktábla koszorúzása az Idısek 

Klubjánál, az iskolások közremőködésével. 

� Kistérségi versmondó verseny – iskolai rendezvény, a Magyar Költészet Napja tiszteletére. 

� Tisza-tavi Duatlon – hagyományosan április végén – iskolai rendezvény. 

� Május 1-jei és augusztus 20-i kispályás focimérkızés az iskolai aszfaltos kispályán. 

� Anyák napi mősor az iskola aulájában. 

� Gyermeknap az iskola udvarán. (2007-ben „Pót-gyermeknap” – magán szervezésben!) 

� Tisza-tó kör-versenyhez „frissítı állomás” biztosítása – május utolsó szombatjain. 

� Iskolai focibajnokság – COOP Kupa. 

� Óvodai és iskolai ballagási ünnepségek. 

� Államalapító Szent István-napi megemlékezés és Millenniumi Emléktábla-koszorúzás – 

jellemzıen aug. 20-át megelızı, utolsó munkanapon 14 órakor – a hivatal parkolójánál. 

� Iskolai tanévnyitó ünnepély. 

� Aradi Vértanúk Napja tiszteletére megemlékezés az iskola aulájában. 

� Mindenki Karácsonya elnevezéső rendezvény, melyen az óvodás és az iskolás gyermekek 

mősoros elıadással teszik meghitté (családiassá) az ünnepet. 

 

 Közmővelıdési események – a Fı út 20. szám alatti intézményben – a 2005. és a 

2006. évi statisztika tükrében: 
 

� Klubok, körök, szakkörök  kategóriába tartozó, Sport tevékenység összesen: (aikidó, 

aerobic, kosarazás, stb.) 162+135 alkalommal, 958+1080 fı, 263+205 órában vette 

igénybe az intézményt. 

� Kiállítások, mősorok, rendezvények kategóriába tartozó, Kiállítás összesen: 1 

alkalommal, 100 fı (2005. évben, Pócsai András festımővész, a Szevasz Nyár 

rendezvényen); Mővészeti események összesen: 1+1 alkalommal, 100+100 fı (Ciróka 

Bábszínház két esetben történı tájelıadása – a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával); 

Közösségi rendezvények összesen: 3+2 alkalommal, 245+65 fı (Társadalmi rendezvény: 

márc. 15, aug. 20, illetve 2005-ben Mindenki Karácsonya az intézményben). 

� Szolgáltatások kategóriába tartozó, Egyéb (Kötetlen társas élet, tornaóra) összesen: 

217+23 alkalommal, 1098+67 fı, illetve a két év alatt 288+136 alkalommal tornaóra. 
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� Külsı szervek tevékenysége kategóriába tartozó, Ünnepségek, közéleti események 

összesen: 1+1 alkalommal, 130+95 fı (Óvodai ballagás); Politikai rendezvények, győlések 

összesen: 1 alkalommal, 100 fı (2006. évi Fidesz kampány); Mővelıdési és szórakoztató 

rendezvények, mulatságok összesen: 6+2 alkalommal, 700+175 fı (Iskolai, óvodai 

rendezvények, illetve 2005-ben a TÖRTEK ZK rendezvénye); Családi ünnepségek 

összesen: 3 alkalommal, 240 fı (Csak 2005-ben volt esküvı és magáncélú ZK rendezvény); 

Termékbemutatók, vásárok összesen: 54+35 alkalommal, 3.404+2.038 fı; Civil 

szervezetek rendezvényei összesen: 14+14 alkalommal, 303+178 fı; Egyéb rendezvények 

összesen: 23+6 alkalommal, 1860+131 fı (Tigáz, Mü. Kp. félfogadás, tüdıszőrés, stb.).  

 

Mindösszesen: 697 alkalommal, 13.167 fıvel igényelték az intézmény helyiségeit a két 

évben, illetve 424 alkalommal került sor a tornaórák megtartására, amely 

2006. szeptembertıl az új sportcsarnokban történik. 

 

 

2007. évi közmővelıdési tevékenység – tekintettel az intézmény székhelyváltozására, 

valamint az aktuális statisztikai adatok szolgáltatására – a jelen beszámoló idejéig: 

 
Ismert, hogy 2006. október 17-e és 2007. február 23-a között a Fı út 20. szám alatti 

intézményben a fenntartási költségek csökkentése érdekében a főtés szünetelt, így csak a 

könyvtári szolgáltatás volt biztosítva heti 2x2 órában, azaz kedden és pénteken 14-16 óra 

között. Az átmeneti idıre vonatkozó közmővelıdési, könyvtári szolgáltatás korlátozásáról, a 

székhelyváltoztatás idıpontjáról – ezen tény, az intézmény honlapján is közzétételre került – 

és az ezzel járó változásokról tájékoztattuk a Tisztelt Látogatókat a kihelyezett plakáton, 

tekintettel arra, hogy az árusítások továbbiakban is a Fı út 20. szám alatt történnek. 

 

� Kiállítások, mősorok, rendezvények kategóriába tartozó, Mővészeti események összesen: 

1 alkalommal, 140 fı (Péceli, Kovács László népzenész és hangszerkészítı tájelıadása – a 

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával). Még ez évben lép fel településünkön – szintén 

tájelıadás keretén belül – a Sodrás Népzenei Kisegyüttes Szolnokról, Táncház mősorral 

(2007. október 10-én). Távlatilag: a Tiszafüredi Kistérség tíz községére kiterjedıen a 

Tiszafüredi Néptánc Együttes, illetve a Morotva Népzenei Együttes egy mősoros 

fellépésének és egy, a kistérségben élı és alkotó amatır festık közös kiállításának 

fogadására várják a visszajelzésünket szeptember 15-ig, 2-3 idıpont megjelöléssel; 
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Közösségi rendezvények összesen: 2 alkalommal, 150+12 fı (Társadalmi rendezvény: 

március 15. és augusztus 20.) 

� Szolgáltatások kategóriába tartozó, Tanácsadás, információs szolgáltatás összesen: 4 

alkalommal, 7 fı (személyes, turisztikai jellegő érdeklıdés) az új székhelyen; Közös 

programok, projektek elıkészítése összesen: 6 alkalommal, 34+2 fı (majálisi kétnapos 

program, augusztusi kispályás foci) az új székhelyen; Egyéb (A korábbi kötetlen társas élet) 

összesen: 2006. szeptembertıl nem volt. A kulturális intézmény e szolgáltatását – melyet 

jellemzıen a fiatalokból álló célcsoport igényelt – a sportcsarnok 100%-ig biztosítja. 

� Külsı szervek tevékenysége kategóriába tartozó, Termékbemutatók, vásárok összesen: 26 

alkalommal, 1160 fı, mindösszesen 72 órában, ebbıl: 3 alkalommal, 45 fı, 6 órában 

termékbemutató az új székhelyen; Civil szervezetek rendezvényei összesen: 2 alkalommal, 

14 fı, 4 órában az új székhelyen; Egyéb rendezvények összesen: 17 alkalommal, 209 fı, 

62 órában, ebbıl: 2 alkalommal, 29 fı, 2 órában az új székhelyen. 

 
A tevékenység fenti, tényszerő felsorolásában az „új székhelyen” megjelölés kétséget 

kizárólag igazolja, hogy az intézmény székhelyének a Fı út 19. szám alá történı változtatását 

a lakosság, illetve a korábbi és az új Tisztelt Látogatóink, pozitívan fogadják el. Ezúton is 

köszönöm a fenntartónak, hogy mindannyiunk megelégedésére: frekventáltabb, korszerőbb 

körülmények között nyújthatja szolgáltatásait az intézmény. 

 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 

 A korábbi beszámolóim alkalmával is említettem, hogy a közmővelıdési tevékenység 

részét képezi – esetünkben: különösen az intézmény székhelyének megváltoztatása óta szinte 

a domináns szegmensévé módosult – a könyvtári funkcióból eredı feladatellátás. 
 

 A könyvtár állományának – közel 11 ezer kötet, kétmillió Ft értékben – áthelyezésére 

ténylegesen: 2007. február 26. és július 12. között, ún. szakaszos átszállítással került sor. Az 

általános iskolások igényét figyelembe véve, a könyvtári szolgáltatás 2007. február 27. és 

március 6. között, mindössze egy hetet érintıen szünetelt. Ez idı alatt átszállításra kerültek 

az „olvasótermi” berendezési tárgyak, a technikai eszközök, a kézikönyvtári-, valamint a 

mese és az ifjúsági irodalmi állomány. A felnıtt olvasóink igénye az átmeneti idıben is 

teljesítésre került úgy, hogy az állomány számítógépes adatbázisából történı kiválasztás után, 

– amely az intézmény honlapján is elérhetı – a kért dokumentumot soron kívül áthoztuk. 
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A fenti eljárásmód alkalmazásával sikerült a látogatóinkat megtartani. Örömmel tapasztaltuk, 

hogy a beiratkozott, jellemzıen a felnıtt olvasóink száma növekedett, melyet egyrészt az 

intézmény székhelyváltozásának, másrészt a nyitvatartási idı (9-12 között is nyitva van az 

intézmény) módosításának köszönhetünk. Ezt a tényt támasztja alá az alábbi táblázat: 

Mind a két év esetében, jan.1-jétıl aug. 31-ig 

Összesenbıl Beiratkozás éve 
Összesen 

Gyermek Felnıtt 

2006. 43 21 22 

2007. 39 13 26 
 

A teljességhez tartozik, hogy a táblázat adatai nem azonos az érvényes regisztrációval 

rendelkezık számával, mivel a számítógépes nyilvántartás lehetıséget biztosít arra, hogy nem 

a naptári évre, hanem a beiratkozás dátumától számított 365 napra jogosítja fel kölcsönzésre 

a könyvtárhasználót. Ez alapján 2007. aug. 31-ig bezárólag, 59 gyermek és 56 felnıtt, 

összesen: 119 fı rendelkezett érvényes regisztrációval, azaz kölcsönzési joggal. 

A fenti tendencia alapján bizakodunk abban, hogy az új székhelyen – „kiheverve” az elızı 

évek eseményeibıl eredı csökkenést – a korábbihoz hasonló, az alábbi diagramban, illetve 

táblázatban szereplı statisztikai eredmények érhetık el az elkövetkezendı esztendıkben. 

Kölcsönzés - negyedévenkénti bontásban
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Beiratkozott 
olvasók száma 

Kölcs. kötet sz. 
Olvasók a 

lakosság %-ában 
Kölcs. kötet 
1 olvasóra 

Évek 

Felnıtt 14 évig Felnıtt 14 évig 
Helyi 
adat 

Megyei átlag 
(Községek) 

Helyi 
adat 

Megyei átlag 
(Községek) 

1989 68 122 1.587 5.055 13,7 19,7 35 23,4 

1999 36 54 812 2.110 6,1 14,6 32,5 31,8 

2002 33 59 687 1652 6,4 12,8 25,4 29,3 

2003 34 61 466 1189 7,33 13,6 17,4 26,7 

2004 72 123 493 1189 15,6 13,8 8,63 26,7 

2005 79 118 691 1213 15,8 12,8 9,66 26,1 

2006 71 102 610 927 13,1 nincs adat 8,88 nincs adat 

 
 Sajnálatos, hogy az állománygyarapítást tekintve, az utóbbi éveket illetıen már nem 

lehetünk optimisták. Közismert, hogy a fenntartó komoly finanszírozási gondokkal terhelt, 

amely negatív kihatással van az intézmény költségvetésére is. Az alábbi táblázatokkal 

kívánom szemléltetni az állománygyarapításra vonatkozó adatokat, tekintettel annak kritikus 

és kaotikus helyzetére. 

Kimutatás a 2005. évben vásárolt dokumentumok költségeinek megoszlásáról 

ÁFA kulcs szerinti adóalap (Ft) Idıleges -nem 
leltározott/ 

Csoportszám 

Számla azonosító 
száma 0%-os 5%-os 15%-os 25%-os 

Nettó 
összeg 
(Ft) 

ÁFA (Ft) 
Bruttó 
összeg 
(Ft) 

2005. I. félév 
Idıleges  SZÍN c. lap 3000       3000 0 3000 

815 92075351   23591     23591 1179 24770 
816 Ua., II. rész   16916     16916 846 17762 
2005. I. félév összesen: 3000 40507 0 0 43507 2025 45532 

2005. II. félév 

818 053541 - 543   41760     41760 2087 43847 
819 53544       16232 16232 4058 20290 
820 63216   4916     4916 244 5160 
821 BC 501661       15992 15992 3998 19990 
823 0054511 - 512   24292     24292 1214 25506 
824 100K-5-00078   1419     1419 71 1490 
825 05-00/000176       2320 2320 580 2900 

2005. II. félév összesen: 0 72387 0 34544 106931 12252 119183 
2005. év összesen: 

Mindösszesen felhasznált: 3000 112894 0 34544 150438 14277 164715 
         

Ktgv.-ben jóváhagyott: 120 Érd.-növelı tám.: 24 Felz. pály.: 76+50 Mindössz.: 270 eFt 
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Kimutatás a 2006. évben vásárolt dokumentumok költségeinek megoszlásáról 

ÁFA kulcs szerinti adóalap (Ft) Idıleges -nem 
leltározott/ 

Csoportszám 

Számla azonosító 
száma 0%-os 5%-os 15%-os 25%-os 

Nettó 
összeg 
(Ft) 

ÁFA (Ft) 
Bruttó 
összeg 
(Ft) 

2006. I. félév 
Idıleges  SZÍN c. lap 3000       3000 0 3000 

829 200600367   3564     3564 178 3742 
2006. I. félév összesen: 3000 3564 0 0 6564 178 6742 

2006. II. félév 
                  

2006. II. félév összesen: 0 0 0 0 0 0 0 
2006. év összesen: 

Mindösszesen felhasznált: 3000 3564 0 0 6564 178 6742 
         

Ktgv.-ben jóváhagyott: 150 Érd.-növelı tám.: 0 Ft Felz. pály.: 0 Ft Mindössz.: 150 eFt 
 

A 2006. évben a vásárláson túlmenıen – a NAGY KÖNYV programsorozat sikeréhez 

nagyban történı hozzájárulásunknak köszönhetıen, az Elismerı Oklevéllel járóan – az 

NKÖM támogatásával a KELLÓ-tól, az ún. 150-es listából 29.500,- Ft értékben 

rendelhettünk, másrészt az NKA által kiírt pályázat alapján a 100-as listából 49.353,- Ft 

értékben, a VFMK-tól vehettünk át dokumentumokat. 

 

2007. évben még nem történt vásárlás, így adatok sem állnak rendelkezésünkre! 
 

K I M U T A T Á S                                                                             
a könyvtári érdekeltségnövelı támogatásból származó bevételekrıl és felhasználásukról                      

2005. évtıl  (bruttó eFt-ban) 

Érdekeltségnövelı támogatás Felzárkóztató pályázat 
Bevétel Felhasználás Bevétel Felhasználás Év 

Összeg (Alapja) Dátuma Összeg Csop. sz. Támog. Önrész Dátuma Összeg Csop. sz. 
44 818 

szept.. 2. 
20 819 

szept.. 20. 5 820 

szept.. 22. 34 Eszköz-
beszerzés 

2005. 24 130 jún.. 27. 25 815 76 50 

okt.. 5. 20 821 

2005. 
összes 24     25   126   123   

2006. 0 33   0   0 0   0   
2006. 
összes 0     0   0   0   

2007. 11 75   0   0 0   0   
2007. 
összes 0     0   0   0   
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Az utolsó táblázat harmadik (Alapja) oszlopában szereplı adat az elızı évre vonatkozóan 

kifizetett számla alapján, ténylegesen az állománygyarapításra fordított összeget tartalmazza. 

  

Fentebb említésre került a 2005. évben lebonyolított NAGY KÖNYV programsorozat, 

melynek köszönhetıen – az ajándékként átvett dokumentumokon túl – Író-olvasó találkozó 

megtartására kaptunk lehetıséget, a VFMK (Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár) 50.000,- Ft 

anyagi támogatásával. Így 2005. október 27-én a könyvtárunkban fogadhattuk Sohonyai Edit 

írónıt Székesfehérvárról, aki a jelenlévı 7. és 8. osztályos általános iskolás diákokat 

felejthetetlen élményben részesítette a sajátos: „Le a csajokkal - Le a pasikkal” címő, baráti 

légkörő elıadásával. 

Az országos akció 2007-ben is folytatódik a „NAGY OLVASHOW” projekt keretében, 

melyben könyvtárunk az alábbi programok lebonyolításával csatlakozott: 

� 2007. október 3-án BABAOLVASHOW kerül megtartásra az Alapszolgáltatási 

Központban mőködı Baba-Mama Klub tagjainak és a védını jelenlétével; 

� 2007. október 5-én KÖLYÖKOLVASHOW keretén belül, Irodalmi hétpróba címmel, az 

Általános Iskolában egész napos vetélkedıre kerül sor az alsó tagozatosok részvételével; 

� 2007. október 7-én KÖNYVES VASÁRNAP keretén belül, rendkívüli nyitvatartási idıben 

– 9-tıl 12 óráig – biztosítjuk azt, hogy mindenki következmények nélkül (megbocsátás 

napja…) visszahozhatja a lejárt kölcsönzési idejő, nála kint levı dokumentumokat. 

Ezzel összefüggıen 2007. szeptember 24-én, Szolnokon a VFMK-nál sajtótájékoztatóra, 

valamint a lebonyolításhoz járó ajándékok és propagandaanyagok, átadás-átvételére kerül sor. 

 

 A székhelyváltoztatásra alapozva, az Önkormányzat pályázatot nyújtott be 

„Derzsinfo modernizációja” címmel, info-pontok eszközfejlesztésére a LEADER+ Tisza-tavi 

Programrégió Helyi Akciócsoportjához. A döntés értelmében: 756.456,- Ft összegő, 85%-os 

támogatásban részesültünk. A teljes költség 889.494,- Ft, így 133.493,- Ft saját forrás 

szükséges ahhoz, hogy az eszközfejlesztés megvalósíthassuk. A Támogatási Szerzıdés 

megkötéséhez szükséges dokumentumok, 2007. augusztus 14-én megküldésre kerültek. 

 

 Tisztelt Képviselı-testület! 
 

 Tisztelettel kérem, hogy a beszámolómat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 

Tiszaderzs, 2007. szeptember 14.     
Kukoricza József 

         intézményvezetı 


