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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház 
és Könyvtár 2012.évi Munkatervét elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok  Lajos polgármester 
 
Lengyeltóti, 2011. december 9. 
 
                                                                                                               Zsombok Lajos 
                                                                                                               polgármester  
Az előterjesztés készítette: 
 
Bódis Attiláné 
főelőadó 
 
 
 
Jóváhagyta:                           Dr. Szatmári Ibolya 
                                                        jegyző 



Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 
8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. 
tel:85/330-852;856331-500; fax:85/530-034 
e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu 
 

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u.2. 
 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

 

Az alábbiakban ,  a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és 
Könyvtár 2011. évi munkaterve végrehajtásáról szóló rövid beszámolót, valamint az intézmény 2012. évi 
munkatervét. 
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Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 
2012. évi munkaterve 

 

Bevezetés 

Intézményünk a 2011 éves szakmai tevékenységét a módosított alapító okiratban szereplő fő feladat, az 
egyéb kulturális szórakoztatás területén valamint a közművelődési, könyvtári és egyéb felnőttképzési 
szakfeladatoknak megfelelően végzi.  

Az intézmény alapvető feladatai között szerepel a hagyományőrzés, az önszerveződés, a lakossági aktivitás 
fejlesztése, az esélyegyenlőség biztosítása a művelődésben és általában a közművelődési, közgyűjteményi 
szolgáltatások igénybe vétele terén, az iskolarendszeren kívüli képzésben való szerepvállalás, a szabadidő 
eltöltése kulturált lehetőségeinek biztosítása. 

A helyi adottság, érdekek, és szükségletek figyelembevételével a közművelődés, a közösségi művelődés 
lehetőségeinek   biztosításához az alábbi intézményegységek állnak  rendelkezésünkre:  

1./ Városi Művelődési Ház és Könyvtár  Rákóczi u.22. 

2./ Városi Sportcsarnok  Csokonai u.15. 

3./ „Örökségünk”  Helytörténeti Gyűjtemény  Zrínyi u.1. 

 

2011. évi munka  rövid értékelése 

Az elmúlt év közművelődési, közgyűjteményi szinten jónak mondható. Munkánk minden területén 
igyekeztünk az igényeknek elvárásoknak megfelelni. 
Tervezett programjaink közül szinte mindent sikerült megvalósítani. 
Szabadtérre tervezett rendezvényeink megtartásához az időjárás is kegyes volt, kivéve a Mohácsi hegyi 
szőlővirágzási ünnep. 
Sikeres volt a Zichy év programja, a Zichy park kialakítás. Helytörténeti gyűjtemény létrehozása és 
kialakítása. A civil szerveztek közreműködésével: a disznóölés,a szőlővirágzási ünnep,Márton napi vacsora. 
Az óvodával, iskolával közös rendezvényeink: Óvodások Tavaszköszöntő fesztiválja, Fodor napok – 
Disputa, iskolai farsang, ballagás stb. 
Művészeti csoportjaink rendezvényei: Ördöngös Pünkösdölő, Brass Band Mikulás koncert. 
Helyet adtunk a Ferro-Flex Napnak, a Nyugdíjasok Megyei Kulturális Gálájának. 
Beruházás tekintetében is fejlődtünk a könyvtári részleg villamos hálózatának felújítása befejeződött és 
akadálymentessé vált a mozgáskorlátozott lift felszerelésével.(TIOP 1. 2. 5. az iskolapadtól a tanulópadig  
keretében) 
Az intézmény akkreditált felnőttképzési intézmény lett.(Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00175-2010)  
Három tanfolyamot bonyolítottunk le: nehézgépkezelő, pályázatíró, kiskert gondozói. (TÁMOP 1.2.3. „Építő 
közösségek” egész életen át tartó tanulásért. ) 
Nyertes pályázatunk volt az Európai bizottsághoz benyújtott Testvérvárosi kapcsolatok pályázat.(25.000€). 
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Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2012-es munkaterve 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzata 16/2000. (IV. 21.) Közművelődési rendelete a helyi 
közművelődésről meghatározza a település közművelődési feladatait. Az önkormányzat e feladatok ellátására 
a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatóságára közművelődési intézményt tart fenn. 

A rendelet értelmében a művelődési ház feladata  
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megteremtése, 

megismertetése, ápolása,  
- helyi közművelődési szokások gondozása, 
- az egyetemes, a nemzeti és a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, befogadás 

elősegítése 
- az ünnepek kultúrájának gondozása 
- az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek létrehozása, támogatása   
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, kultúrák 

közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 
- a szabadidő kulturális célú eltöltése, művelődési lehetőségek biztosítása. 

Az intézmény munkatervének összeállításakor a szakmai terveket ebben az évben is a település költségvetési 
lehetőségei határozzák meg. 

Ezen túl az egyéb pénzügyi források megszerzésének lehetősége (pályázatok, támogatások), a helyi értékek 
befogadása, közművelődési lehetőségek segítése, helyi értékeke felkutatása és az intézmény szolgáltató 
jellegének erősítése képezi munkánk alapját. 

A közművelődésre jellemző nálunk is – országos szinten is -, hogy a hírközlési eszközök elterjedése és 
gazdasági okokból is, az emberek nehezen mozdulnak ki otthonról. 

Nagyon nehéz olyan programot szervezni, ami megmozgatja kisvárosunk lakóit. Erre törekszünk leginkább. 

Rétegművelődés 

Közismert az a megállapítás, hogy ma már a művelődés folyamata születésünktől¬halálunkig tart. 

- Az iskola nem adhat befejezett tudást, nem adhat tartósan korszerű műveltséget. Számolni kell azzal, hogy 
bármilyen hosszúra is nyúlik az iskoláztatási periódus az ismeretek állandó kiegészítésre szorulnak. 

- Ha ifjú korban megalapozzuk a művelődés iránti igényt, felnőtt korban már szokásról beszélünk. 

A különféle programok a művelődési ház sokféle funkcióját tükrözik: a művelődési lehetőségek 
biztosítását, az önképzést, az ismeretek-, a tudás növelését, fejlesztését, a szórakozást, a játszást, valamint 
ezeken keresztül, illetve ezektől függetlenül a közösségi együttlétet. 

- Nemzeti identitástudatunk erősítését és hangsúlyozását szolgáló rendezvények 
  (nemzeti ünnepeink szervezése, lebonyolítása) 
- Kulturális és szórakoztató rendezvények 
  (Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Majális, Városnap, gyermek- és felnőtt színházi előadások) 
- Kézműves- és játszóházi foglalkozások 
   (gyöngyfűzés, üvegfestés, hímzés, dísztárgyak, ajándékok készítése) 
- Kiállítások 
   (képző-, népművészeti, fotó, gyermekalkotások) 
- Ismeretterjesztés 
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  (gazdasági, társadalomtudományi, mezőgazdasági ismereteket nyújtó, prevenció- egészségmegőrzés és 
életvezetés) 

A fentiekben leírtakon túl az intézmény tevékenysége ennél szélesebb. Említésre méltó még az 
alkotó és rendszeres művelődési közösségek foglalkozásai, fórumok, bemutatók, vásárok, civil szervezetek 
összejövetelei. 

Mindennapjaink tevékenységének egy részét a szolgáltatások töltik ki. Egyik legfontosabb feladata a 
látogatók információhoz való jutásának biztosítása. Ez az internet meglétének köszönhetően megoldott. 

A művelődési ház olyan közösségi színtér, mely minden korosztály, minden közösség számára nyújt 
kikapcsolódási, művelődési lehetőséget.  

Ezen felül helyet és egyéb feltételeket biztosítunk a különböző önszerveződő és művészeti csoportoknak. A 
programok között vannak, állandó, illetve változó jellegűek. 

Kulturális értékek megőrzése, fejlesztése 

- Meglévő kulturális közösségek életben tartása, működésükhöz pályázati forrás felkutatása, 
- Alkotó közösségek intézményünkbe fogadása, számukra közösségi tér, szakmai segítség nyújtása. 
- Kulturális értékek bemutatása, kiállító terek működtetése,  
- Kulturális értékeket hordozó programok szervezése, befogadása. 

Együttműködés 

Az intézmény feladatainak ellátása során együttműködik a fenntartó önkormányzattal, a polgármesteri 
hivatallal, az egyházak helyi szervezeteivel, a civil szervezetekkel, az önkormányzat egészségügyi, szociális, 
oktatási intézményeivel,  és az egyéb általa alapított szervezetekkel, a CKÖ-vel a települési, megyei, 
regionális, országos művelődési szervezetekkel, testvértelepülések intézményeivel, közigazgatási 
szervezetekkel, médiával. 

 

Helyi közösségek, civil szervezetek szerepének növelése 

- Nyitott és befogadó intézmény szerep erősítésével a helyi közösségek befogadása, tevékenységük segítése. 
Közös programok megvalósítását továbbra is alapvető fontosságú feladatnak tekinti az intézmény, hiszen az 
itt megvalósuló programok a város lakóinak is fontosak. 

- Megfogalmazódó közművelődési programok lehetőségének megvizsgálása és annak az intézmény 
adottságától függő biztosítása. 

- Azon civil szervezeteknek, amelyek nyilvános közművelődési programot rendeznek a művelődési házban, 
termet biztosítunk, ha igénylik rendezvényeik lebonyolításához szakmai segítséget nyújtunk. A művelődési 
ház vállalja, hogy befogadó intézményként elősegíti a civil szervezetek pályázatait, igény esetén 
lebonyolításukban is. 

- Helyi hagyományok ápolására, hagyományőrző tevékenységek művelésére  folytatjuk a helytörténeti 
emlékek gyűjtését, a helytörténeti kiállítás bővítését.  

A lakosság közművelődési tájékoztatása 

A hagyományos plakát, szórólap, hangos hirdetés, kábel TV mellett egyre inkább teret nyer az interneten 
való hirdetés,  az önkormányzat honlapján és különböző elektronikus hirdető felületen való megjelenéssel 
valósítja meg az intézmény. 
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Szükség van az intézmény saját web lapjának létrehozására, mert lassan ez válik az információáramlás 
alapvető eszközévé. 

Tóti TV  

1993-tól a hét szerdai napján (hétfői ismétléssel)  láthatja a lakosság a város társadalmi és kulturális 
történéseit. 

Kiemelt rendezvényeink 

Munkatervünkben megtalálható a város rendezvényterve, itt most a jelentősebb rendezvényekről szólnék. 
Az Európai Bizottság 2012-t az „aktív id ősödés és a generációk közötti szolidaritás európai évé”-nek 
jelölte ki. 
Lengyeltóti 20 éve város 
Legnagyobb volumenű rendezvény városunk életében a TÓTI NAPOK  és a DIÓFESZTIVÁL.  Ebben az 
évben is igyekszünk a programot úgy összeállítani, hogy mindenki megtalálja a kedvére való szórakozási 
lehetőséget, illetve programot.  
Szolgáltatásajánló 

Az utóbbi években alakítottuk ki a szolgáltató rendszerünket, ahol lehet fénymásoltatni, faxolni, 
nyomtatni, internetezni. A rendszerünk jó kihasználtsággal működik.  

Az intézményben számítógépes és internetes oktatásra alkalmas rendszert alakítottunk ki. 

 Tagjai vagyunk évek óta az eMagyarország Információs Társadalmi közszolgálatnak. 
Működött/működik a művelődési házban e Magyarország Pont. Ez egy országos hálózat része. 

Magyarország lakosságának mintegy 60 %-a nem képes használni az információs és kommunikációs 
technikai eszközöket, nem fér hozzá az információs társadalom által nyújtott lehetőségekhez, eszközökhöz. 
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a digitális írástudatlanság hatékony felszámolása csakis helyi 
közvetítők segítségével érhető el. 

Ezt a feladatot látják el az eTanácsadók. Feladatkörük többek között megismertetni a lakossággal az 
elektronikus ügyintézés lehetőségeit és annak előnyeit. Ezek a szolgáltatások a teljes lakosság körében 
elérhetőek lesznek. Az eTanácsadó képzést művelődésszervező, operatőr kollégánk elvégezte. 

A Teleház Szövetségnek is tagja a lengyeltóti közművelődési intézmény, hasonlóak a feladatai, mint az 
eMagyarországnak. 

 Kulturális szolgáltatásaink között szerepel a kaposvári Csiky Gergely Színházba színházbusz 
szervezése.   

Felnőttkori tanulás és képzés, a Life Lon Learning (LLL – élethosszig tartó tanulás)  

A közművelődési intézmények és szervezetek nélkülözhetetlen és hézagpótló feladatot látnak el a 
felnőttnevelésben, annak kötöttebb és lazább formáiba egyaránt. Intézményünk 2011-ben megszerezte a 
felnőttképzési akkreditációt. 

Ellátó tevékenységük nagymértékben differenciált, és lehetőséget nyújtanak a helyi szükségletek, speciális 
igények kielégítésére, külön tekintettel a hátrányos helyzetű, kirekesztett népcsoportokra, munkanélküliekre, 
roma lakosságra .  

A művelődési házak, közművelődési egyesületek és alapítványok mind a tanulás formális (akkreditációt 
nyújtó), mind a non-formális (bizonyítványt nem adó) tanfolyamain – úgy is mint közhasznú 
ismeretterjesztés – a lakosság széles rétegeit vonják be a tanulásba, művelődésbe. Hatékonyságukat növeli 
közösségi, személyes, párbeszédes jellegük, amelyekre a médiák és az elektronikus eszközök nem 
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alkalmasak. Aktivitásuk potenciális területei: az alapképzés hiányainak pótlása, keresetkiegészítő 
tanfolyamok szervezése, a vállalkozóvá válás segítése; oktatási, tanulási, életviteli tanácsadás, akkreditáció 
esetén OKJ-s tanfolyamok szervezése; esetlegesen a szakmai, munkahelyi tanfolyamokban való aktív 
részvétel. 

Folyamatában fontos a tanulással kapcsolatos attitűdök megváltoztatása, a tanulással szembeni negatív 
előítéletek lebontása (sikerélmény nyújtása, önbizalom erősítés, nyitottság, rugalmasság, vállalkozókészség, 
stb.), amelyek gyakorlóhelyei a közösségi művelődés színterei lehetnek. 

Társadalmi cél, s egyben Európai Uniós követelmény, hogy a közművelődési intézményekhez kötődő sok 
tízezer művelődési közösség, klub – lehetőség szerint minél nagyobb számban váljék tanulóközösségé, 
amelyek tanulásra, a megszerzett tudás állandó bővítésére, szinten tartására motiválnak. 

Leader pályázat keretében lakatos betanított munkás tanfolyamra nyújtottunk be pályázatot. 

Törekedni kívánunk arra, hogy gazdálkodásunk legyen segítője az értékkövetésnek, az értékteremtésnek, a 
civil szervezeteket jobban kössük intézményünkhöz. 

 Reméljük, hogy képesek leszünk 2012-ben a korábban elért eredményeinket megtartani, azt 
meghaladni, a változó helyzetekhez alkalmazkodni.  

Technikai feltételek 

A közösségi művelődés céljait szolgáló intézmény megfelelő infrastrukturális feltételei  alapozzák meg a 
benne folyó tevékenység lehetőségeit. A művelődési ház kihasználtsága maximális, melyben szerepet játszik 
a színházterem egyedülálló adottságai. Éppen ezért az épületre és berendezési tárgyaira nagyon kell 
vigyáznunk. A könyvtár világításának felújítása megtörtént, akadálymentes mozgáskorlátozott lift vezet az 
emeletre. Az intézményben az informatikai-telematikai felszereltség jó. a helytörténeti gyűjtemény anyagát 
bővíteni kell még. 

Személyi feltételek 

Személyi állomány : 4 főállású szakalkalmazott, 3 technikai dolgozó. 

( 2 takarítói státuszban, 1 dolgozó karbantartó,. 1 könyvtáros dolgozó látja el a könyvtári, 1 fő 
művelődésszervező közművelődési és felnőttképzési feladatokat látja el az intézmény vezetője mellett és 1 fő 
TV-s operatőr, szerkesztő,..emagyarország mentor,+ 1 fő kistérségi iroda alkalmazásába /1 fő EKF 
munkatárs/ ) A személyenkénti feladatok részletes megbontását a munkaköri leírások tartalmazzák. 
Mindenki a végzettségének megfelelő munkakörben dolgozik. Nagy rendezvények, intézmény egészét érintő 
munkafolyamatokban mindenki részt vesz.  Minden dolgozó gyakorlott számítógép, internet használó. 

Az intézmény Alapító Okirata, Szervezeti és Működési szabályzata értelmében, szakfeladatunknak 
megfelelően kívánjuk munkánkat folytatni, előtérbe helyezve a helyi igényeket és sajátosságokat. 

Folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat és lehetőség szerint be is nyújtjuk azokat szakmai 
programjaink, valamint tárgyi eszközeink fejlesztése céljából. 

Elvárható és elvárandó értékek az intézmény dolgozóitól: 

- a közművelődési, közgyűjteményi hivatás iránti elkötelezettség, felelősségtudat, megbízhatóság, 
következetesség, nyitottság, alkalmazkodó készség 

- - olyan értékek közvetítése, amelyek a társadalmi környezetre pozitív hatást gyakorolnak 

- elhivatottság a munkahely iránt 

- - ügyfélbarát, segítőkész kreatív attitűd. 

 



 7 

 

Városi Művelődési Ház 

A művelődési ház olyan közösségi színtér, mely minden korosztály, minden közösség számára nyújt 
kikapcsolódási, szórakozási művelődési lehetőséget. Ezen felül helyet és egyéb feltételeket biztosítunk a 
különböző önszerveződő és művészeti csoportoknak. A programok között vannak állandó, illetve változó 
jellegűek. 

A város 2012-ben ünnepli 20. születésnapját ezért ebből az alkalomból több eseményt szeretnénk a város 
intézményeivel közösen szervezni. 

2012. évi rendezvények, programok havi bontásban: 

Január 

- Magyar Kultúra Napja  jan.21. 

- Szülők Bálja   jan.21. 

- Disznóölés jan. 28. 

Február 

- Városi Pálinkaverseny febr.04. 

- Lengyeltótiért Somogyért Bál febr.11. 

- Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól febr. 24. 

Március 

- Nyugdíjas Nőnap  márc.8. 

- Március 15-i ünnepség 

- József napi Borverseny 

Április 

- Húsvét „elő” nap ápr.04. 

- Pásztorfogadás 

Május 

- Majális máj.01. 

- Óvodások tavaszköszöntő fesztiválja 

- Ferro-Flex nap 

- Pünkösdölő 

- Szőlővirágzási ünnep – bográcsfőző verseny a Mohácsi szőlőhegyen 

 

Június - Július 

- Tóti napok 20 éves a város 

- Arató ünnep 
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Augusztus 

- Aug.20. – ünnepi szent mise 

Szeptember 

- Diófesztivál – Szüret 

Október 

Idősek napja 

Nemzeti ünnep október 23. 

November 

- Óvodai Alapítványi Bál 

- Márton nap 

December 

- Mikulás koncert 

- Karácsonyváró 

- Templomi koncert 

A fent említett programok között nem szerepelnek azok amelyek folyamatosan szerveződnek az év 
folyamán, időpontjuk előre nem rögzíthetőek Pl: termékbemutatók, terembérlés, családi rendezvények, 
börze, intézmények és egyéb szervezetek által rendezett programok, előadások, fórumok, stb. 

Mivel nem ismerjük 2012-es költségvetésünket, így fentiekben megfogalmazottak tovább változhatnak. 

Helytörténeti gyűjtemény-helytörténeti munka 

Lengyeltóti város Önkormányzata a 2011-ben a volt Moziban – egykori Kaszinó- épületében helytörténeti 
gyűjteményt alakított ki. 

A kiállítás anyaga a múlt régi tárgyi emlékeit, fényképeket, szerszámokat, bútorokat, egyes szakmák 
eszközei a mindennapos használati eszközöket foglalja magába. 

Az épület egy felújított és  feladathoz igazodó felszereltséggel rendelkező intézmény. Szükséges beszerezni 
még polcokat a rádió gyűjteményhez. 

A helytörténeti gyűjtemény  nem rendelkezik külön pénzforgalmi kerettel. Nincs létszámkerete, 
közmunkással oldjuk meg. 

Jelen gazdasági körülmények miatt a téli szezonban a helytörténeti gyűjtemény épülete zárva van. 

Leader pályázat keretében „Mosolygós kisváros”-Lengyeltóti kiadványra és a Zichy család életéről szóló 
könyvre pályáztunk. 

Városi könyvtár 

2012 évi program terve 

- Önkormányzati intézményekkel való együttműködés (ált iskola, művészeti iskola, óvoda, 
alapszolgáltatás, egészségügy, civil szervezete) 

- Könyvtárlátogatás szervezése, igényeknek megfelelően csoportok fogadás 

- Alapítványokkal, egyházakkal való együttműködés 
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- Könyvtári rendezvények szervezése a lakosság számára 

- Megyei könyvtár nagyobb programjain való részvétel 

- Szakmai pályázatok figyelése, megírása, lebonyolítása 

- Mozgókönyvtári feladatok ellátása 

Könyvtárszakmai feladatok 

- Gyűjteménnyel kapcsolatos tevékenységek: Fejlesztés, feltárás, őrzés, gondozás és rendelkezésre 
bocsátás 

- tájékoztatás 

- helyben használat biztosítása 

- kölcsönzés 

- új ismerethordozók előállítása 

- számítógépes informatikai szolgáltatások 

- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása (ODR) 

 

 

A könyvtár belső munkája 

a 2012-ben beérkező dokumentumok leltárba vétele és feltárása megváltozott az elektronikus 
feldolgozás folyamatos és párhuzamosan folytatjuk a hagyományos dokumentum feldolgozással. 
Célunka a könyvtári munka teljes digitalizálása, ennek eléréséig mindkét típusú dokumentum 
feldolgozást vezetnünk kell. Az integrált rendszer elindítása mellett könyvtárunk megtartja a raktári 
katalógusát is. 

Hírlapok, folyóiratok 

A beérkező periodikák kartotékos rendszer lezárása után szintén a könyvtári integrált rendszeren 
kapnának helyet. 

Állományapasztás 

Az év során kiválogatott dokumentumok selejtezési munkáinak az elvégzése 

Olvasószolgálat 

- beiratkozott olvasók számának szinten tartása 

- visszahívó lapok kiküldése 

- olvasó igény felkeltés (könyvajánlás) 

-  

Kistérségi munka 
 
- A Kistérségi Információs Pontok működtetése a mozgókönyvtári intézményekben. 
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- A „közkincs- kerekasztal” létrehozása  
Célja: 
Színvonalas közművelődési szolgáltatások –kistérségi rendezvényütemezés- infrastruktúra- egyenlő 
hozzáférés- összefogás. 
Alkalmazkodni kell a régiós alapú, kistérségi feladatellátást előtérbe helyező pályázati rendszerekhez, EU-s 
irányelvekhez. 
- A kistérségi mozgókönyvtári ellátási munka folytatása  

 

 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy intézményünk fent megfogalmazott céljait és munkatervét 
jóváhagyni szíveskedjék. 

 

 

 

 

Lengyeltóti, 2011. december 08. 

                                                                                  Peitlerné Takács Éva 

                                                                                               igazgató 

 

 

 

 

 

 


