
 

TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 

Munkaterv 

 
  

2021. 



1 
 

BEVEZETŐ 

 

1. A Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár tevékenysége 

Működésünket az 1997. évi CXL. törvény szabályozza és az erre épülő helyi közművelődési, 

nyilvános könyvtári és múzeumi közgyűjteményi tevékenység ellátásáról szóló 17/215. (IX. 

29.) önkormányzati rendelet, határozza meg intézményünk egyes szakterületinek feladatát. A 

törvény tavaly változott és a hozzá kapcsolódó végrehajtási EMMI rendelet 20/2018 (VII.9.) 

alapján kell dolgoznunk. Végig olvasva az alapelvekről szóló fejezetet, kiemelnék pár 

gondolatot: 

„Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a 

könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára 

hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása valamint a nyilvánosság számára történő széles 

körű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelessége.” 

 „A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan 

forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői; 

szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek 

különös védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő széles 

körű és egyenló hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelessége.” 

 „A társadalom közös érdeke a nemzeti, nemzetiségi kulturális hagyományok megőrzése, 

méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek 

javítása, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint ezek 

megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek működésének elősegítése, amely 

törekvés a kulturális alapellátás rendszerében testesül meg. 

A törvény fontos kulcsszavai között szerepel a „mindenki” „egyenlően”.  

A törvény a közművelődésre a könyvtári ellátásra illetve a muzeális intézményekre 

vonatkozóan foglalja keretbe a feladatokat, kereteket. Alapfeladatokat és alapszolgáltatásokat 

határoz meg, amiknek teljesülnie kell. Ezek szerint dolgozunk, a mi feladatunk az, hogy a 

településünk képére formáljuk ezeket az elvárásokat. 
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2. Személyi feltételek 

Városi Könyvtár (Kossuth u. 10.) 

1 fő felsőfokú végzettségű informatikus könyvtáros, intézményvezető 

1 fő közalkalmazott segédkönyvtáros, középfokú végzettséggel 

1 fő közalkalmazott takarító 

 

Gyűjtemények 

Jelenleg a gyűjtemények tárlatvezetését és adminisztrációs feladatit (statisztika, számlázás) a 

közművelődésben dolgozó munkatárs látja el.  

 

Természet Háza (Bajcsy Zs. u. 6.)  

Közművelődés 

1 fő felsőfokú végzettségű közművelődési szakember, könyvtáros 

1 fő középfokú végzettségű közművelődési szakember 

1,5 fő közfoglalkoztatott 

 

Média 

1 fő számlát adó munkatárs 

1 fő közfoglalkoztatott 

A közművelődés területéről 1 fő közfoglalkoztatott ide is besegít. 

Megbízási szerződéssel 2 fő, számlát adó 2 fő segít még be a KomlósTv illetve a Komlósi 

Hírmondó működésébe. 

Jelenleg van folyamatban 1 fő közfoglalkoztatott munkatárs felvétele, aki a  médiába is besegít 

majd. 

 

Technikai személyzet 

2 fő közfoglakoztatott takarító 

 

FELADATKÖRÖK: 

Baginé Szincsok Ilona: 

 intézményi –és városi szinten megrendezésre kerülő ünnepségeink, megemlékezéseink 

koordinálása 

 a múzeumi feladatok koordinálása 
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 folyamatos egyeztetés az intézményvezetővel 

 szükség esetén helyettesítés a könyvtárban 

 

Motyovszki Ágnes Anna: 

 intézményi szinten a rendezvényeink leszervezése, koordinálása 

 a „Rendezvényszervízhez” (lakodalmak, családi rendezvények stb.) kapcsolódó 

egyeztetések koordinálása, a kérések továbbítása a technikai lebonyolításban részt vevő 

munkatársaknak, folyamatos ellenőrzéssel. Az ezzel kapcsolatos technikai eszközök 

felmérése, nyomon követése, hiányok, kérések jelzése az intézményvezető felé. 

 folyamatos egyeztetés az intézményvezetővel 

 szükség esetén helyettesítés a médiában 

 

Jambrich Tímea (könyvár) 

 olvasószolgálati feladatok ellátása 

 irodai szolgáltatások 

 könyvek beleltározása 

 az intézményvezető kérésére egyéb könyvtárszakmai feladatok ellátása 

 gyerekprogramok lebonyolítása 

 

Borbély Éva: 

 az intézményhez tartozó épületek takarításának koordinálása, a könyvtár, ifjúsági szálló, 

szükség esetén a többi épület takarítása 

 

Az intézményben folyó szakmai munkát segítő közfoglalkoztatottak feladatai 

Jarotta József (média) 

 a Komlós Tv adásaihoz felvételek készítése, ezek előkészítése a vágáshoz 

 hangosítás 

 plakát illetve szóróanyagok készítése 

 az intézmény weboldalának –és a közösségi médiának szerkesztése 

 közvetlen egyeztetés a főszerkesztővel illetve az intézményvezetővel 

 

Lóczi Dóra (média, közművelődés) 

 cikkek, riportok készítése, fényképezés 
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 rendezvények segítése 

 játszóházak kreatív segítése 

 

Mosóné Jovan Hajnalka (közművelődés) 

 adminisztrációs feladatok az intézmény egészére vonatkozóan 

 rendezvények segítése 

 a „Rendezvényszervízhez” kapcsolódóan eszközkiadás –és visszavétel koordinálása 

 játszóházak segítése 

 

A közfoglalkoztatási rendszerben a munkatársaink szerződése 2021. február 28-ig tart. 

Remélem, ugyanígy folytathatjuk az évet utána is. 

 

 

3. Infrastruktúra, tárgyi feltételek 

 

Művelődési Központ épülete 

Intézményünk működése a fenntartó és a központi költségvetés által finanszírozott, a nagyobb 

felújítások mindig pályázathoz kötöttek. A következő év nagy feladata lesz az épület alsó 

szintjének újraindítása, amihez a Polgármester úr és a Képviselő-testület döntése alapján már 

elkezdődtek a munkálatok: 

- a fűtés újrakötése és szakaszolása 

- ablakcsere lehetőségének megvizsgálása, árajánlatok kérése 

- a könyvtár világításának korszerűsítése 

- mosdók állapotának felmérése. 

 

Városi Könyvtár 

A könyvtár újranyitásához szükségszerű átgondolni és a beszerzést ütemezni a következő 

eszközöket: 

- függönyök, szőnyegek beszerzése 

- megfelelő könyvtári bútorok biztosítása (a 40 éves bútorzat sok eleme veszélyes) és 

pótlása (ehhez pályázati forrás keresése is) 

- a riasztó felülvizsgálata, beüzemelése 

- az IKT eszközökhöz az internet biztosítása 
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Természet Háza 

Az épület felújított, a kornak megfelelő. Az épület felújításából adódó hiányosságok 

legszembetűnőbb problémája a falak vizesedése. A bálterem egyik falánál történtek 

korrigálások, de az épület további részei is átvizsgálásra szorulnak. 

A következő évben az itt dolgozó munkatársak is átköltöznek a könyvtár szinterébe, ha a 

feltételek adottak lesznek. Ha ez megvalósul, akkor a Természet Házában visszaáll a funkciók 

szerint a terek használata, tehát lesz egy iroda, ahol valószínűleg a média irodája vagy stúdiója 

lesz illetve a Lopusni András terem is csak kiállítóteremként fog működni. 

Az intézményben akkor is el kell végezni a fal vizesedésének megszüntetésére irányuló 

javításokat, hiszen frekventált helyeken málik a fal az épületben. Még egy hiányosságunk a 

bálterem tekintetében, hogy ott nincs wifi kapcsolat. Ezt sok esetben igénylik a termet bérlők. 

Ennek az épületnek a funkciója az elképzelések szerint visszaáll a kiállítóterem illetve bálterem 

funkcióba, tehát a bálterem bérelhető rendezvényekre, előadásokra, kiállításokat rendezhetünk 

itt.  

 

Gyűjtemények 

Ez az év egy nehéz év volt, a mostoha időjárás miatt sok karbantartási és javítási munkálatra 

volt szükség, ami főleg a Tótkomlósi Szlovák Tájházat érintett. (nádtető javítása, kerítés 

cseréje, beázás, a padló tapasztása és az épület lábazatának rendbetétele). 

A következő évben megoldást kell találnunk a nádtető javítására illetve cseréjére. A viharkárok 

okozta javítások csak tűzoltásra voltak elegendők, utána még történt beázás, hiszen a nádtető 

több helyen lyukas. A szakemberek szerint elérkezett a pillanat, mikor már nem érdemes tovább 

„foltozgatni” a nádat. A csere viszont több millió forintos kiadást jelentene. Ennek egy kezdő 

összege már rendelkezésre áll, az ebben az évben beadott és bizonyos összeget nyert Kubinyi 

pályázat által, de ez még nagyon kevés. Van még egy pályázat, ami nagyobb összegben 

támogatja a tájházakat, ez a Népi Építészeti Program. Ennek előkészítését kell elkezdenünk a 

következő évben, egyeztetve a műszaki osztállyal és a város pályázatíróival. Ebben a 

pályázatban lehetőség van a pályázat szakszerű előkészítési folyamatára is pályázni, majd a 

kivitelezésre.  

Van még egy folyamatban lévő nyertes pályázat, ami közösségi tér kialakítását segíti az 

udvaron. Ezt is szakszerűen, muzeológus segítségével szeretném kivitelezni és az udvarhoz 

kapcsolódóan egy fűszerkert kialakításában is gondolkozunk, amit már a Tótkomlós 

Turizmusáért Egyesület preferált az elmúlt évben felénk. 
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A Szép utcai emlékház lakásából végre sikerült kiköltöztetni az elköltözött plébános urat. A 

lakás teljes felújításra szorul. Itt cserélni illetve javítani kell az ablakokat is. Az udvar 

rendbetételénél szakszerű segítséggel a szőlőtökék is rendbehozhatók. 

 

Komlós TV 

A Komlós Tv ebben az évben az eszközparkját tekintve teljesen megújult. Két kamera és az 

ehhez kapcsolódó eszközök kerültek beszerzésre illetve még most van beszerzés alatt 

számítógép és tartozékok. Ebben az évben végre pótlásra kerültek a szakszerű munkához az 

eszközök. A következő évben annyi a feladatunk, hogy kialakítsunk egy komfortos 

studióhelyiséget. (szerintem a Természet Háza irodája lesz, ha a művelődési központ eredeti 

épülete újra funkcióba áll és át tudunk költözni. 

 

4. Szakmai tevékenységek, kiemelt feladatok, célkitűzések 

 

A munkafolyamatok szervezését biztos megkönnyíti majd, ha egy épületben leszünk a 

közművelődés területén dolgozó munkatársakkal. Sokkal könnyebb és követhetőbb lesz a napi 

munka illetve a közös projektek lehetősége és megvalósítása. 

 

Természet Háza 

Ez az év megmutatta, hogy pillanatok alatt megváltozhat az életünk és a saját érdekünkben 

korlátok közé szorolunk. A 2020-ban indult pandémia miatt szinte meghalt a kultúra élettel teli 

közösségi léte. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, egész évben csak terveztük, lemondtuk, 

újraterveztük, átalakítottuk, lemondtuk a programjainkat. 

Csak remélni tudom, hogy a következő évben végre visszaáll a rend, de csak tavasztól merjük 

tervezni programjainkat. Addig első lépésként a városvezetéssel egyeztetve a város napját kell 

megterveznünk, hiszen kerek évfordulóhoz értünk és a hosszú bezártság után ez lehetne az első 

nagyszabású közös programunk.  

A tervezett programjaink most tényleg csak tervezettek, nem tudva, hogy mikortól lesz 

biztonságos a közösség lét újra. Intézményünk részletes programjait külön táblázat tartalmazza.  

 

Gyűjtemények 

A Múzeumok Éjszakája a kiemelt programunk, ami sajnos idén elmaradt, tehát 2020-ban nem 

hagyjuk magunkat befolyásolni az időjárás által. Az idénre tervezett programunkat jövőre 

kibővítve valósítjuk meg. 
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A tavalyi évben örömmel számoltam be arról, hogy sikerült egy olyan személyt alkalmaznunk, 

(sajnos csak közfoglalkoztatásban), aki lelkes, nyitott, tényleg magáénak tekinti a 

gyűjtemények értékeit. Ő már nem dolgozik nálunk, mert bármennyire is szerette, amit csinált 

számára se mindegy az, hogy milyen formában van alkalmazva. Mivel kapott egy állásajánlatot, 

augusztus már nincs velünk.  

Fontosnak tartom azt, hogy az ő helye betöltésre kerüljön. Itt mindenképpen együttműködésben 

gondolkozom a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal.  

Kihelyezett múzeumpedagógiai órákat, vetélkedőket szeretnénk csinálni. 

Fontosnak tartom, hogy jó marketingje legyen a gyűjteményeinknek, ezen szeretnénk dolgozni 

a következő évben. 

 

Városi Könyvtár  

A fő célkitűzés ugyanaz, mint az elmúlt években: olvasásfejlesztés –és népszerűsítés a 

gyerekek számára. Ehhez kapcsolódóan már óvodás kortól lehet foglalkozásokat tartani illetve 

a nagyoknál a szervezett könyvtári órák illetve biblioterápiás foglalkozások is ezt a célt 

szolgálják.  

Az új munkatárs nagyon figyelmes a gyerekekkel, a következő évben nagyobb feladatot és 

önállóságot szánok neki a foglalkozások tekintetében. 

Ősszel újra útjára bocsájtjuk a nagy könyves játékunkat, amit fél évig tart majd és a város napján 

lesz az eredményhirdetés. 

A Digitális Jólét Programhoz kapcsolódó segítségnyújtások, eszközismertetők és programok 

a következő évben is zajlanak. A személyes tanácsadással is állunk a lakosság rendelkezésére, 

minden olyan területen, ami a felhasználó szintű internethasználatot, szövegszerkesztést, 

notebook illetve tablet vagy okostelefon használatot mutatja be. 

Az internet használata ingyenessé válik, ami ugyancsak egy újdonság. 

Fontos lenne néhány társasjáték beszerzése az iskolai időben a „menza időszak” kitöltéséhez 

illetve a nyári szezonban a kikapcsolódáshoz. 

 

Komlósi Média 

A média vonatkozásában is tervezünk változtatásokat, egyeztetve a fenntartóval. A Komlósi 

Hírmondó megjelenése és terjedelme és a KomlósTv technikai hátterének átszervezése is 

várható. 
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A Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2020-re tervezett saját 

rendezvényei a városi rendezvényekkel kiegészítve 

 

február 7. Közösségi kerekasztal megbeszélés (TOP-5.3.1) 

 Dafkó Brigitta kiállítása (egyeztetés alatt) 

február 25. A Kommunista diktatúrák emléknapja – városi megemlékezés 

március 10.  Pál Feri atya előadása 

március 15.  Városi ünnepség 

március 20. Társastánc tanfolyam felnőtteknek – Horváthné Kriczki Zita 

vezetésével 

április 4. Húsvéti kézműves vásár és kiállítás (játszóházzal, mesterségek 

bemutatójával) 

április 10. A költészet napja 

április 12. A Felvidékről kitelepítettek emléknapja 

április 17.  A Holocaust magyar áldozatainak emléknapja 

április 21. Városi népdaléneklő verseny 

április 24. Város Napja: Elszármazottak találkozója (TOP-5.3.1)  

                      Értéktár kiállítás –és bemutató 

május 1. Ligeti főzőverseny 

május 8. Közösségi kerekasztal megbeszélés (kézműveseknek jogi –és 

adózási tanácsok) 

 Stand Up Comedy előadás (egyeztetés alatt) 
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május 31. Városi gyereknap 

június Pünkösdi hagyományaink – (Tótkomlósi Szlovák Tájház) 

 Intimtorna tanfolyam 

június 4. Nemzeti összetartozás napja – városi megemlékezés 

június 12.  Art-Mozi (TOP – 5.3.1) 

június 20. Múzeumok éjszakája 

július 3. Közalkalmazottak napja – „Könnyed nyári esték” 

július 17. Art-Mozi 

július 25. „Könnyed Nyári Est” 

 Jobbagyféltekés rajztanfolyam – felnőtt, gyerek 

augusztus 8. Kerekasztal megbeszélés a Tótkomlósi Napok programsorozattal 

kapcsolatban 

augusztus 14.  Apróságok gyűjteménye – Kiállítás – Lopusni András terem 

augusztus 20-22. Tótkomlósi Napok és szlovák gasztronómiai nap 

szeptember 25. Magyar népmeseszínház előadása (Népmese napja) 

október 5 – 9. Nyitott Könyvtári Hét 

október 6. Az Aradi vértanúk napja – városi megemlékezés 

október 17.  Szüreti bál borkóstolóval 

 Kötés-horgolás tanfolyam indítása 

október 23. Megemlékezés az 156-os forradalom és szabadságharcról 

november Porcelánbaba kiállítás 

 Nagyszülők és a Z /alfa generáció – tótkomlósi ételeink, főzzünk 

közösen (TOP – 5.3.1.) 

december 5. Adventi kézműves vásár –és kiállítás (játszóház, mézeskalács) 

december 7. Törékeny szépségek – ünnepi porcelánkiállítás 

december 12.  Mindenki karácsonya 

 

5. Képzési terv 

Szathmári-Nagy Nikoletta – közművelődési szakember, 120 órás akkreditált képzés (TOP 5.3.1 

pályázat részeként) 

Varga Diána – fotós tanfolyam (80.000) 

 



10 
 

ÖSSZEGZÉS 

Eltelt egy év, amit vezetőként dolgoztam végig, tanulságos volt. Tudom, hogy a többi 

intézményhez képest kis létszámmal rendelkező intézmény vagyunk, de a feladatellátásunk 

összetett. Jó, hogy a kultúrához kapcsolódó szakterületek egy intézményben vannak és egymást 

kiegészítve tudunk együtt dolgozni viszont még mindig nincs a kultúrának és a könyvtárnak 

háza. Nincs közösségi terünk, ami az év során számtalan alkalommal okozott gondot egy-egy 

programszervezésnél, ötlet kivitelezésében. Az újonnan megalakult képviselő-testülettel ez a 

legfontosabb közös feladatunk. 

A 2020-as évben a TOP- 5.3.1-es pályázat sok programban összefonódik intézményünkkel, így 

lehetővé téve több ötletünk megvalósulását. Ehhez is az együtt munkálkodás az elsődleges 

hajtómotor, hiszen a pályázatnak is ez a célja. 

Úgy gondolom, egy újabb mozgalmas évnek nézünk elébe, új programokkal, közösségi 

összefogással, értékteremtéssel és őrzéssel. 

 

Tótkomlós, 2019. december 3. 

 

        Szathmári-Nagy Nikoletta 
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Mellékletek 

 

1. számú: Városi programterv 2020 

2. számú: Terem –és eszközbérleti szerződés 

3. számú: Könyvtárhasználati szabályzat 


