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Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

Az alábbiakban ,  a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem a Lengyeltóti 

Városi Művelődési Ház és Könyvtár   2013. évi munkatervét. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy intézményünk alább 

megfogalmazott céljait és munkatervét jóváhagyni szíveskedjék. 

 

 

                                                                                     Tisztelettel: 

                                                                                             

 

                                                                                      Peitlerné Takács Éva  

                                                                                                       igazgató 
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Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 

2013. évi munkaterve 

„Jövőnket nagyrészt az álmaink 

és azok a küzdelmek határozzák meg  

amik az álmokat valósággá alakítják.” 

                                      Csikszentmihályi Mihály 

 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2000.(IV.27) 

önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről meghatározza a település 

közművelődési és közgyűjteményi feladatit. Az önkormányzat e feladtok 

ellátásra, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenységek folyamatos 

megvalósíthatóságára közművelődési és közgyűjteményi intézményt tart fenn. 

A rendelet értelmében a  művelődési ház és könyvtár feladata a település 

környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megteremtése, megismertetése, ápolása; a helyi közművelődési szokások 

gondozása; az egyetemes, a nemzeti és a kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, befogadás elősegítése; az ünnepek kultúrájának 

gondozása; az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 

létrehozása, támogatás;a helyi  társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi 

életének érdekérvényesítésének, kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és 

fenntartásának segítése a szabadidő  kulturális célú eltöltése, művelődési 

lehetőségek 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. 
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Alaptevékenységek 

1.a. Rendszeres művelődési lehetőségeket nyújtó csoportok szervezése és 

működtetése 

Alkotó művelődő közösségek, műkedvelő csoportok támogatása. Ennek 

érdekében találkozók szervezése, lebonyolítása. Kézműves foglalkozások, 

alkotótáborok szervezése. 

1.b. A különböző és azonos érdekeken alapuló csoportok, körök civil 

önszerveződő közösségek segítése, ösztönzése 

Ennek érdekében közösségfejlesztő szerep felvállalása 

Egyesületek, alapítványok és együttesek munkájának koordinálása 

1.c. A nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 

megértés elősegítése 

A cigány nemzetiségi kultúra feltárásának segítése, kulturális örökségeinek 

továbbadása. A cigány nemzetiségi rendezvények lebonyolításában való 

részvétel. 

Részvétel az idegenforgalmi tevékenység fejlesztésében (kiállítások, 

helytörténeti gyűjtemény, fesztivál) 

1.d gyermek és ifjúsági programok, táborok lebonyolítása. Ifjúságvédelmi 

program kidolgozása, drog prevenciós feladatok ellátása 

Fiatalokat és gyermekeket tömörítő alkotó művelődési közösségek (színjátszó 

kör, néptánc, filmkör létrehozása, működtetése támogatása. 

Manuális tevékenységek lehetőségének megteremtése, nyári táborok szervezése. 

Gyermekszínházi előadások, játszóházak szervezése. 

1.e. Az ünnepek kultúrájának gondozása, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó 
városi rendezvények megszervezése. Nemzeti és keresztény öntudat erősítése 

Nemzeti ünnepek, megemlékezések megszervezése, lebonyolítása. Keresztény 

értékek erősítése, közvetítése programokon keresztül együttműködve a 

Plébániával, civil szervezetekkel, általános iskolával, óvodával. Nemzeti 

kulturális értékeink megismerésére irányuló programok szervezése. A kulturális 

értékek közvetítése céljából hangversenyek, koncertek szervezése. Kiállítások 

tárla5tok szervezése. Képző-, ipar-, fotó-, és népművészeti alkotások 

bemutatása. 

Szakmai tanácskozások és fórumok szervezése. 

2.a Segítségnyújtás a település értékeinknek feltárásában 

A Művelődési Ház és Könyvtár szerepet vállal a település környezeti, szellemi, 

művészeti értékeinek és hagyományainak feltárásában és közvetítésében. A 

helyi művelődési szokásokat gondozza, továbbfejleszti és megőrzi. A település 

és a régió természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeit és azok állapotát, 

adottságait közismertté teszi a helyi tudás, a lokálpatriotizmus gazdagítására és a 

„gazdatudat” erősítésére. 

Az intézmény tevékenyen részt vesz a helyi információcsere közvetítősében, a 

helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzésében és hatékonyságának 

segítésében. 



Fontos feladat a helyi társadalom múltjában és jelenében kiemelkedő egyének, 

művészek, közösségek tevékenységének méltatása, tekintélyének ismertté tétele, 

szerepük, lakosságra gyakorolt hatásuk növelése, munkájuk támogatása. 

2.b. Az életminőséget befolyásoló tevékenységek szervezése 

Az intézmény feladata a helyi lakosság életritmusához igazodó élet esélyt javító, 

iskolarendszeren kívüli és felnőttoktatási lehetőségek továbbfejlesztése. A 

Művelődési ház és Könyvtár ennek érdekben szervezi a különböző 

tanfolyamokat. (az intézmény akkreditált felnőtt képző intézmény). Biztosítja a 

szórakozási és tanulási lehetőségeket, segíti a túrák és ismeretszerző előadásokat 

megszervezését és megteremti a különböző kirándulások, túraútvonalak és 

színházlátogatások kedvező feltételeit. 

2.c. Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység: 

- Megállapodás alapján a civil szervezetek, egyesületek részére rendezvények 

lebonyolításához helybiztosítása 

- A helyi társadalmi szervek kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, 

együttműködésének segítése. Problémák faltárása. 

- Évente több alkalommal a civil szerveztek részére programegyeztető 

megbeszélés megtartása 

- A szabad kapacitás jobb kihasználása érdekében termek, eszközök 

alkalmankénti bérbeadása alkotatási, ismeretterjesztési, kereskedelmi célokra. 

Technikai feltételek 

A közösségi művelődési céljait szolgáló intézmény infrastrukturális feltételei 

alapozzák meg a benne folyó tevékenység lehetőségeit. A művelődési ház 

kihasználtsága maximális melyben szerepet játszik, a színházterem egyedülálló 

adottságai, technikai és infrastrukturális felszereltsége, ismertsége és 

népszerűsége. Felújításra az intézmény földszinti nyugati része. 

az intézmény  informatikai-telematikai felszereltsége jó. 

Személyi feltételek: 

Személyi állomány: 4 főállású szakalkalmazott, 2 technikai dolgozó. 

(1 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,+ 2fő közmunkás  takarító ill. irodai munkára,+ 1 fő  

4órás udvari munkás REHAB) ) 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. 

 

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. 

-  

- 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. 

- 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 2013-t az „ európai polgárok  évé”-nek jelölte ki. 

- 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.   

 

 

Szakmai feladatok részletezése – tervezet 

 

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. 

2013. évi rendezvények, programok havi bontásban: 

Január 

- Magyar Kultúra Napja  jan.21. 

- Disznóölés jan.  

Február 

- Városi Pálinkaverseny  



- Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól febr. 24. 

Március 

- Nyugdíjas Nőnap  márc.8. 

- Március 15-i ünnepség 

- József napi Borverseny 

- Húsvét „elő” nap 

 

 

 

Április 

- Pásztorfogadás 

Május 

- Majális máj.01. 

- Óvodások tavaszköszöntő fesztiválja 

- Ferro-Flex nap 

- Pünkösdölő 

- Szőlővirágzási ünnep – bográcsfőző verseny a Mohácsi szőlőhegyen 

 

 

Június - Július 

- Tóti napok  

 

Augusztus 

- Aug.20. – ünnepi szent mise 

Szeptember 

- Diófesztivál – Szüret 

Október 

Idősek napja 

Nemzeti ünnep október 23. 

November 

- 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. 

 

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 

 

2013. 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 

- 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 2013-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) 

 

 

Pályázatok 

A TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0086 Egy mosolygós kisváros képekben és 

jelenetekben”. Projekt összköltsége: 21 934 250 Ft. Zárás 2013. dec.31. 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy intézményünk fent megfogalmazott 

céljait és munkatervét jóváhagyni szíveskedjék. 

 

 

 

 

Lengyeltóti, 2012. december 10. 

                                                                                  Peitlerné Takács Éva 

                                                                                     igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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   2013. évi munkatervét. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy intézményünk alább megfogalmazott céljait és 

munkatervét jóváhagyni szíveskedjék. 

 

 

                                                                                     Tisztelettel: 

                                                                                                        Peitlerné Takács Éva  

                                                                                                              igazgató 

 

 

 

Lengyeltóti, 2012. december 10.. 

 

tel:85/330-852;856331-500
mailto:postmaster@totikonyv.t-online.hu

