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1. A szervezet fejlesztésének általános irányai, avagy mi történik 
velünk… 

“A 2020-as munkatervben megfogalmazo7 szép célok és irányok március 14-én egy csapásra 
szertefoszlo7ak. A világjárvány hatása és károkozása felbecsülhetetlen. A kulturális ágazat a Covid19 
által egyik leginkább sújto7 terület, amelynek dolgozói egyik napról a másikra kerültek nehéz 
helyzetbe. Nagyon sajnáljuk a bevételi forrásukat azonnal elveszítő művészeket, azonban mi a helyi 
társadalom kultúrától való megfosztásáért, az önművelődés, kikapcsolódás hiánya okozta üresség 
mia7 aggódtunk. Próbálkoztunk on-line térbe “költözni”, de a személyes találkozást, a közösségi 
élményt nem tudtuk pótolni. Ismeretlen, félelmet keltő helyzetbe került mindenki. Mi pedig, akik a 
kultúrát, kulturális értékeket közveStjük, gúzsba kötö7 kézzel vártuk egész évben a feloldozást. Az 
enyhülés őszre -igaz nagyon rövid időre- megérkeze7, amit azonnal ki is használtunk, hogy 
településünk lakói kicsit feltöltődhessenek, majd újra bezárkóztunk. Nehéz a 2020-as évet elemezni, 
mégis érdemes átgondolni, értelmezni és értékelni.” 

Évértékelő beszámolómat muszáj a tavalyi évi beszámolójának első gondolataival indítani. 
Bizakodtunk, reménykedtünk 2021. elején, hogy már könnyebb, vidámabb év következik, de 
sajnos a várva várt szabadság nem érkezeD meg. Sőt… GyakorlaHlag az év első felében zárva 
volt a Művelődési Ház, úgy ahogy minden. Kijárási korlátok, üzletbezárások, megbetegedések 
és a védekezés. Erről szólt az élet. Kényszerűségből, de természetesen önzetlenül vállaltam 
segítő munkát az orvosi rendelőben, ahol az oltás minél gyorsabb, hatékonyabb szervezésében 
veDem részt. Ez töltöDe ki napjaimat, ami egészen júliusig eltartoD. Közben májusban 
megláDuk a fényt az alagút végén és egy pályázaH forrásnak köszönhetően újra tervezheDünk. 
Nincs koncepció, nincs közművelődési stratégia, egyszerűen csak azt éreztük, hogy levegő, tér 
kell az embereknek. Könnyedség, vidámság, együDlét. Gyorsan megszületeD az újranyitás 
terve, amelynek az OPEN PÁTY nevet adtuk. A már-már homályba merülő, többezer fős Pátyi 
Pincenapok helyére az óvatosan, temaHkusan szervezeD OPEN Páty, nyári 6 rendezvényből álló 
sorozat került. Nagyon kíváncsian vártuk az első alkalmat. Vártuk a helyieket, találgaDuk, hogy 
mernek-e jönni, leszünk-e sokan a Pincehegyen. Két scenario-t fogalmaztunk meg:  
 1.  Alig várják az emberek, hogy végre legyen szabadtéri rendezvény,   
 mindenki oD lesz és mosolyog, önfeledten örül “kiszabadulásának”, 
 2.  Kevesen leszünk, óvatosság jellemzi az embereket, félnek és talán-  
 talán az augusztus 20-i rendezvényre oldódik fel a lakosság, és mer    
nagyobb tömegben is szórakozni. 
Több alkalommal alakult ki vita iD házon belül, hogy melyik verzió kel életre. HatározoDan a 2. 
valósult meg. Habár a Pincenapok időpontjában megrendezeD legelső rendezvényen szépen 
“összejöDünk”, a nyári alkalmak alacsony számú látogatót vonzoDak. Augusztus 19-én végül 
megtelt a Széchenyi tér és oD éreztük előszőr, hogy igen, ez az amit szeretünk. Családok, 
fiatalok, idősek… mindenki oD volt. EgyüD voltunk, végre. Mi, pátyiak. 
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  2. Az intézmény technikai-tárgyi feltételei  

2021-re terveztük a Művelődési Ház több éves felújításának befejezését, a Kisterem 
felújításával, ez azonban sajnos nem jöD létre. A 2020-ban nyert érdekeltségnövelő pályázatot 
szereDük volna erre a felújításra fordítani. Színpadtechnikai eszközparkunk nem bővült, de az 
egyelőre kiszolgálja az igényeket. Könyvtárunk kapoD új görgős állványt, kültéri vitrint és új 
hordozható telefont. A Művelődési Ház térfigyelő kamerája szorult cserére, illetve a 
Hagyományok Háza kapoD egy új porszívót. 

3. Az intézmény személyi feltételei  

2021-ben a Művelődési Ház személyi állománya számszerűsítve nem változoD, de az egyik 4 
órás technikai munkatárs státuszban személyi változás történt. A Művelődési Ház 
alkalmazoDainak száma 5 fő. A közművelődési feladatokat továbbra is két szakember és egy 
könyvtáros látja el. A technikai munkatársak 4-4 órában látják el az intézmények takarítását. 
Megbízási szerződéssel foglalkoztaDunk egy-egy főt váltoD beosztással a könyvtári feladatok 
lebonyolításához és a PVK munkatársait is ilyen módon fizeDük a rendezvényeken való 
feladatok elvégzéséért (Tereprendezés, földmunka, gallyazás, szemétszedés, szállítások, 
építések, bontás, stb.), ami a tavalyi évben egy alkalommal volt (CivilÍZáció). Éves szerződéssel, 
szintén megbízásos konstrukcióban dolgozik a néptánctanár, a drámapedagógus és a községi 
kórusvezető is.  

4. Az intézmény pénzügyi helyzete 

2021-ben sem sikerült teljes rendezvényévet zárni, ennek ellenére nyártól őszig sikerült 
szabadtéri rendezvényeinket megszervezni és az év végéig voltak programok a Művelődési 
Házban és telephelyeinken is. Pénzügyi évünk szerény számokat mutat, amit egyrészt a már 2 
éve elmaradt Pátyi Tavasz és pincenapok hiánya okozza, valamint sikerült pályázaton forrást 
szerezni, ami összesen 6 millió Forint volt. Ebből az 5 kisebb nyári és a civilizáció rendezvények 
nagyobb részét finanszíroztuk. 

Főkönyv 
megnevezése Teljesítés 2020 Módosított 

Előirányzat 2021 Teljesítés 2021

Személyi kiadások 23 875 767 Ft 30 676 260 Ft 24 952 056 Ft

Dologi kiadások 18 405 849 Ft 31 124 495 Ft 21 101 963 Ft

Beruházások 3 756 707 Ft 5 400 000 Ft 3 257 815 Ft

Összesen 46 038 323 Ft 67 200 755 Ft 49 311 834 Ft

Bevételek 1 737 916 Ft 500 000 Ft 1 119 257 Ft

 3

mailto:muvhaz.paty@freestart.hu
http://www.muvhazpaty.hu


Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 
✉ 2071 Páty, Kossuth L. u. 77.   
☎06-23-343-550 

E-mail: muvhaz@paty.hu 
Web: http:// www.muvhazpaty.hu 

5. Az intézmény kiemelt szakmai tevékenysége 

5.1.  Rendezvényszervezés 

Az intézmény 2021-ben valamivel több rendezvényt tudoD megvalósítani, de 
rendezvénynaptárunk tavaly is nagyon hiányos maradt, az év első felében minden program 
elmaradt: 
  - Kommunizmus áldozatainak emléknapja -online formában 
  - Trianoni megemlékezés 
  - OPEN Páty 
  - Pedagógus nap 
  - Semmelweis nap 
  - Kulturális Örökség Napja 
  - CivilÍZáció 
  - Idősek világnapja 
  - Jótékonysági est a COVID áldozatainak megsegítésére 
  - Pátyi Zeneszalon 

2021-ben is sikerült gyermek néptánc csoportunk nyári táborhetét megszerveznünk, 
befogadtunk egy angol gyerektábort és egy-egy esküvő is volt a nyár folyamán. MűködöD 
Irodalmi Barangolás sorozatunk is és új rendezvényként sikeresen debütált a Pátyi Zeneszalon, 
ahol két alkalommal is világsztárokat láDunk vendégül. Ősszel nagy érdeklődés melleD 
tartoDunk egy jótékonysági estet is. 

5.1.1. Szabadtéri rendezvények-Nagyrendezvények 

1. OPEN PÁTY 

A korlátozásokkal teli pandémiás időszakot követően a rendezvényszervezéskor mindennél 
fontosabb szempont volt az emberek, vendégeink biztonsága, egészsége, ugyanakkor a tavaszi 
bezárást követően volt legnagyobb szükség a feltöltődésre, kikapcsolódásra. A kormány 
járványügyi intézkedéseiben meghatározta, hogy zenés-táncos rendezvényen maximum 500 fő 
vehet részt. Tervezéskor ezt is figyelembe kelleD vennünk.  
Közművelődési feladataink közül a közösségépítés kiemelt jelentőségű, és ez a pandémiás 
időszakot követően még inkább fontos volt. A Pátyi Pincehegyre egy nyári, 6 rendezvényből 
álló sorozatot terveztünk, amelyből 5 eseményt valósítoDunk meg. Az augusztus 7-ére 
tervezeD borral barangoló elmaradt és a CivilÍZáció-val “költözöD” össze. A járványügyi 
szabályok betartása melleD, a Pincehegy, -mint a legszebb, legértékesebb 
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rendezvényhelyszínünk- számos alternaqvát nyújtoD az újranyitáshoz. TerüleH elhelyezkedése 
lehetőséget adoD több kisebb élményprogram egy időben, biztonságos távolságban történő 
megvalósítására, a közponH, nagy területe pedig a védeDségi igazolvány ellenőrzése utáni 
belépésre. Az alábbi napokon, a következő temaHkával szerveztük meg az OPEN Páty 
rendezvénysorozatot: 

 2021. június 12.  

Az első alkalom a Pátyi Pincenapok időpontjában került 
megrendezésre. 27 évre visszatekintő rendezvényt a helyiek 
megszokták, várják, kiemelt jelentőségű a közönség számára. 
Pincenapokat a létszámkorlát miaD nem tudtunk szervezni, de 
az év első rendezvénye kiváló programokkal csábítoDa ki a 
résztvevőket a Pincehegyre a hosszú bezártság után. 
Főzőversenyt szerveztünk, amely a METRO Gasztroakadémia 
támogatásával nagy sikerrel zajloD. Bográcsos étel kategóriában 
nevezheDek a résztvevők. Az ételeket szakmai zsűri értékelte és 
a nyereményeket (főzőtanfolyam, könyvek) egy díjátadó gála 
keretében adtuk át. A színpadon zenés mesejáték várta kicsiket 
és nagyokat, majd zenei programok, koncertek következtek, 
végül pedig egy élőzenés bulival zártuk ezt a szép nyári napot. A 
színpadi programokat a borosgazdák kedvessége, irodalmi 
program , sakkverseny és az Íjászpálya átadása színesíteDe.  
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2021. június 19.  

Az OPEN Páty 2. rendezvényére nem kelleD sokat várni az 
érdeklődőknek. Az alkalmat adta a lehetőség, hogy a 
Labdarúgó Európa Bajnokság keretén belül Magyarország 
csapata ezen a napon játszoD Franciaországgal és előDe, 
utána is kiváló mérkőzéseket rendeztek. Így két 
helyszínre vártuk az érdeklődőket. A Széchenyi téren a 
szurkolókat vártuk óriási ledfallal és csapolt sörrel, míg a 
Pincehegyen borverseny zajloD, ahol finom borokkal 
leheteD ismerkedni. A nagy nyári meleg csekély 
érdeklődőt vonzoD mindkét helyszínre. 

2021. július 9. 

Elsősorban fiataloknak kínáltuk ezt a péntek estét. 3 dj-t 
hívtunk meg, akik a fiatalabb korosztály (18-40) 
szórakozási igényeit elégíteDe ki. Az este rendkívül 
sikeres volt, több százan szórakoztak a Pincehegyen. 

2021. július 24. 

Jazz, blues, rock és népzene est.  
Az OPEN Páty 5. rendezvényére -valószínű a 
nyaralási időszak miaD- kisebb érdeklődés 
mutatkozoD. Gyermekműsorral indult a 
délután, majd népzene és élőzenés táncház 
következeD. Este 8 órától a Bluesmegálló 
zenekar lépeD fel, végül a Gypo Circus 
fergeteges balkán-magyar blues koncertje zárta 
az estét. A műsort, mint minden alkalommal 
lelkes borászaink széles borválasztéka és a nyitoD pincék egészíteDék ki.  
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2021. augusztus 19. 

Szent István napi ünnepségünket hagyományos módon 
egy nappal korábban rendeztük, hogy az érdeklődők részt 
tudjanak venni a budapesH, közponH ünnepségeken, 
tűzijátékon. 
Késő délután kezdtük ünnepi műsorunkat Menczer Tamás 
államHtkár köszöntőjével, kenyérszenteléssel, Szent 
István napi műsorral. Szürkületkor egy vidám, nyári filmet 
nézheteD meg a pátyi közönség „kockás plédeken”, majd 
ünnepi tűzijáték következeD. Az estet a BlackIIBlack 
zenekar koncertje zárta. Rendezvényünkre rengetegen 
eljöDek, jó volt látni, ahogy megtelik a Széchenyi tér és 
mindenki vidáman, önfeledten szórakozoD. 

A rendezvénysorozatot megfelelő színpadtechnikával, biztonsági személyzeDel, egészségügyi 
ellátással, engedéllyel rendelkező vendéglátósokkal és színvonalas előadóművészekkel 
valósítoDuk meg. A rendezvényeket hivatalosan bejelenteDük, a higiéniás, a járványügyi és 
egyéb szabályoknak eleget teDünk. 

Úgy gondoljuk, hogy az óvatos újranyitás sikerült. A közönség, a településen élők apránként, 
fokozatosan kaptak lehetőséget a feltöltődésre, kikapcsolódásra. Ez volt a célunk a 
rendezvénysorozaDal. Nagyon örültünk a NemzeH Művelődési Intézet pályázaH forrásának, 
amellyel 5 millió Forintot kapoD településünk. A pályázaH pénzből az OPEN PÁTY 
rendezvénysorozat kiadásainak 80%-át tudtuk fedezni. 

2. Pátyi Pincehegyi CivilÍZáció 

2017-ben indult útjára közösségépítő rendezvényünk, a CivilÍZáció. A rendezvényre meghívást 
kapnak a településen működő intézmények, alapítványok, egyesületek, művészeH csoportok, 
hobbikörök. Már első alkalommal 22 csoport részvételével indult, az azóta egyre népszerűbb 
rendezvény. 2019-ben már 27 közösség sütöD-főzőD. A rendezvényen minden csoportnak 
lehetőséget biztosítunk bemutatkozni. A helyiek pedig tájékozódnak érdeklődési körüknek 
megfelelően a településen elérhető lehetőségekről. A rendezvényt egy könnyed, esH zenés 
mulatság zárja. 2020-ban szerencsénk volt, és még a pandémia előD sikerült megtartanunk az 
év legnagyobb szabadtéri rendezvényét. A rendhagyó évben egy időkapszulát készíteDünk, 
amit majd 2030-ban nyitunk ki újra együD.  
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2021-ben már 36 csoportot regisztráltunk. Tavaly a Borral Barangoló Kézműves Vásár 
programmal színesedeD a rendezvény, ami egy „ütős” fúziót eredményezeD. A település civil 
közösségeit és borászait mesteremberek és igényes kézműves árusítók egészíteDék ki, aminek 
eredményeként a Pátyi Pincehegy megtelt. A vendégek lépten-nyomon programba ütköztek, 
kicsik és nagyok csodálták a pezsgő légkört. A lakosság közlekedését az idén ősszel bevezeteD 
KanyarGO helyi buszjárat és a Pincehegyen közlekedő DoDó kisvonat segíteDe. 

K i e m e l k e d ő a r e n d e z v é n y 
közösségépítő ereje. A csoportok 
egyenként és együDesen jutnak olyan 
közösségi értékekhez, amely nem 
csak belülről erősíH meg őket, hanem 
k i fe jezeDen erős a te lepü lés 
közösségeinek együDes fejlődése 
szempontjából. 2018-ban ennek 
jelképeként egy közösségi kirakót, 
2019-ben pedig egy óriási közösségi zászlót raktunk ki a résztvevő csoportok 
közreműködésével. 2020-ban az időkaszulát, 2021-ben pedig egy óriás láncot alkotva fűztük 
össze a 36 óriás, egyedileg megfesteD civil csoportok gömbjeit. 

5.1.2. Kulturális és ismeretterjesztő programok 

A 2020-as évhez képest csodálatos évet tudunk magunk mögöD. Örömmel tölt el, hogy 
telephelyeinken, a Hagyományok Házában és a Közösségi Házban is szorgalmasan, lelkesen 
terveznek és “dolgoznak” a házigazdák: a Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományőrző 
Egyesület és a Páty Faluközösségért Alapítvány.  

A Hagyományok Házában több előadással, hagyományőrző programmal készültek., ezekből az 
alábbiak valósultak meg: 
 - Szabolcs Eszter előadása: “Szülőföldem szép határa” 
 - könyvbemutató Holló András - Táncon innen és túl 
 - “Szeretet ereje” - jótékonysági est a covid-19 által nehéz helyzetbe került pátyi   
 családok, árván maradtak megsegítésére 
 - A hagyományos lekvárfőzős programot a Pincehegyen, a CivilÍZáció program   
 keretében tartoDa az Egyesület 

A Közösségi Ház ismét fogadta az Irodalmi Barangolás sorozatot (június, szeptember-
december) és több időszakos kiállítással készültek. 
 - Énekvirágok: lemezbemutató 
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 - Gyermekjáték anno és retro: tárlat 
 - Bolyki András és a BANDUK QuarteD: Dallamok az égből  
 - Kulturális Örökség Napja -falutúra Czentár Lászlóval 

5.1.3. Egyéb rendezvények, nemzeti ünnepek 

NemzeH ünnepeink közül a Trianon, az aradi vértanúk és az 1956-os forradalom 
megemlékezéseit tudtuk megrendezni, valamint augusztus 19-én Szent István államalapítási és 
új kenyér ünnepét tartoDuk meg a Széchenyi téren. 

5.2.  Művelődő közösségek, művészeti csoportok, egyéb közösségek 

Csoportjaink csak szeptembertől térheDek vissza a Művelődési Házba. Az első félév zárása 
után, májusban már nem kezdték meg tevékenységüket. Ősztől indult újra az “élet”, de a 
Művelődési Ház teremkapacitása még mindig nem érte el a teljes kihasználtságot, kb. 70%-os 
a működés. 

Csoportjaink: 

- Pitypangok-néptánc 
- Bóbita -tánc és dráma  
- Pátyi Néptánccsoport 
- Fürgelábú Tánccsoport 
- Zumba 
- Henna Hastánc 
- Községi Kórus 
- Baba-Mama Klub 
- Ringató 

- Baba-mama angol 
- Angol társalkodó Klub 
- Női torna 
- Alakformáló torna 
- PSE Sakk Szakosztálya 
- Ady Nyugdíjas Klub 
- Egyetértés Nyugdíjas Klub 

5.3.  Az ifjúság 

Sajnos a 2021-es év sem az i{úság problemaHkájának megoldásáról szólt. A probléma több 
rétű, hiszen egyfelől továbbra sem adnánk fel a 10-14 éves korosztály klub formában történő 
fejlesztését, amelynek az Ifi Klub adna helyet. Erre azonban a tavalyi év nem adoD 
lehetőséget. Elképzelésünk nyitoD fülekre talált az iskolavezetés részéről is, de a fókusz nem 
ezen volt. Talán majd 2022-ben… 
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5.4.  Információs tevékenység 

Az információs tevékenység alapját a közönség, a látogatók temaHkusan szerveződő, több 
csatornán történő tájékoztatása, illetve a látogatóktól, közösségektől érkező visszajelzések 
fogadása és elemzése jelenH. 
A tájékoztatás eszköze két nagy csoportra osztható: nyomtatoD és elektronikus formátumok. A 
nyomtatoD: meghívó, plakát, szórólap, óriásplakát, egyéb nyomdai termékek.  
Az elektronikus formátumok közül a Művelődési Ház Facebook oldala működik.  A járvány 
miaD megnőD ennek a csatornának a használata. Erre a fórumra “költözteDük” Irodalmi 
Barangolások alkalmait és blogot indítoDunk Páty történetéről.  
Használjuk a fenntartó önkormányzat által biztosítoD lehetőségeket is: a Pátyi Kurír havonta 
megjelenő újságot, valamint a település honlapján megjelenik valamennyi programunk.  
2020-ban megvalósult a Művelődési Ház arculatépítése. ElégedeDek vagyunk az eredménnyel, 
de még mindig nem indult el annak kommunikálása. Ennek még a weboldal hiánya nem adoD 
lehetőséget. 

5.5.  Kapcsolatrendszer 

A fenntartó ÖnkormányzaDal, különösen a pénzügyi irodával, igazgatással és a 
településvezetői referensekkel napi kapcsolatban állunk. A Hivatal munkatársai precízek, 
segítőkészek. Településünk intézményeivel törekedtünk a jó kapcsolat fenntartására. 
Folyamatosak az egyeztetések a Bölcsőde, Óvoda és az általános iskola vezetőivel. 
Kapcsolatunkat egyetértés, kölcsönös segítés jellemzi. Céljaink érthetőek, sok a közös metszet 
és jó a kommunikáció. Kiemelten fontos a Művelődési Ház számára a jó kapcsolat megőrzése 
és építése a PVK Faluüzemeltetéssel, akik nagy mértékben segíHk az intézmény munkáját. 

Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a településen működő egyesületekkel, civil 
közösségekkel, egyházi körökkel, cserkész csapaDal, sőt az intézmények szülői szervezeteivel is. 
Minden rendelkezésre álló eszközzel, háDérrel, ötleDel segítjük, támogatjuk őket és 
munkájukat, hogy közösségeik élő, fejlődő lehessen. Sikeresen ösztönözzük őket 
összekapcsolódásra közösségépítő rendezvényeinkkel. Megállapítható, hogy közösségi 
rendezvényünk, a civilizáció segít abban, hogy kapcsolatrendszerünk fejlődhessen, 
közvetlenebb, jobb a személyes kommunikáció településünkön működő közösségeinkkel. 
Jó az együDműködés a Pátyi Önkormányzat rendész kollégáival, akik sokat segíteDek a nyári 
rendezvények biztonságos lebonyolításában, a járványügyi intézkedések betartásában. 
Folyamatos a kapcsolat a VöröskereszDel és az Önkéntes Tűzoltókkal is, akik a közművelődés 
állandó résztvevői, segítői. Kiemelkedő a kapcsolat a Budakörnyéki Borkultúra EgyesüleDel, 
akiket rendezvényeinken örömmel vonunk be, borstandot alakítunk ki részükre, ők pedig 
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k isebb rendezvényeinket támogat ják borfe la ján lássa l ( Idősek v i lágnapja , 
tombolanyeremények, stb…).  

Az elmúlt évben újrakezdődöD az a kistérségi összetartás, ami a Budakörnyéki Művelődési Ház 
vezetők közöD évekkel ezelőD elkezdődöD. Jó hangulatú és eredményes volt a találkozó, ahol a 
szakmai kollégákkal együD értékeltünk, elemeztünk és terveztünk közművelődés témakörben.  

Rendezvényeinken és minden lehetséges módon erősítjük és támogatjuk a helyi vállalkozókat, 
kistermelőket, borászokat. ElhivatoDak vagyunk saját értékeink bemutatása és képviselete 
melleD, ezért minden vendégünket kizárólag pátyi (ős)termelőktől beszerzeD termékekkel 
kínáljuk és ajándékozzuk meg.  

Végül, de nem utolsó sorban kapcsolatrendszerünk alap -és ékköve az a kéDucatnyi partner 
(képviselők, borászok, lelkes amatőr szakácsok, nótaszót kedvelők, szerelők, önkéntesek, 
fiatalok és idősek), akik első szóra jönnek, segítenek és önzetlenül támogatják közösségépítő 
tevékenységünket, láthatatlan, értékteremtő módon hozzájárulva rendezvényeink sikeréhez. 

6. Községi és Iskolai Könyvtár 

A pandémia miaD az állam zárva tartást rendelt el 2020 őszétől 2021. májusig, ezért a 
könyvtár 2020. november 11-től 2021. május 2-ig zárva tartoD (484/2020. (XI. 10.) és a 
569/2020. (XII. 9.), továbbá a 3/2021. (I. 8.) és a  28/2021. (I. 29.), valamint a 80/2021. (II. 22.) 
Korm. rendeletek). 
Ebben az időszakban folytatódoD a könyvtári adatok digitalizálása, az online katalógus 
előkészítése, aminek eredményeképpen a bibliográfiai adatok legnagyobb része feldolgozásra 
került. Folyamatos, online egyeztetés zajloD a leendő integrált könyvtári rendszer 
konfigurálásáról is a Monguz fejlesztőivel, bár ez a folyamat sajnos nagyon lassan haladt, 
voltak olyan kérdések, amelyekre csak e beszámoló írása elő� napokban érkezeD válasz. 
A 2021. évben könyvgyarapításra 2225E forintot fordíthaDunk a kulturális normaqva 10%-
aként (1754E forint), illetve önkormányzaH támogatással (471E forint). Az eredeHleg 
kérvényezeD összeg 2500E forint volt. Érdekeltségnövelő támogatásként további 581E forintot 
kaptunk az államtól, a 2020. évben könyvekre fordítoD kiadásaink alapján. Így a 2021. évben 
összesen 2 805 761 forint értékben szereztünk be új könyveket. Továbbá 10 kötetet kaptunk az 
államtól ajándékba a „Könyvet a könyvtáraknak” programban. Ennek eredményeképp 1103 új 
köteDel gyarapodoD az állomány, ami a 2020. év végi könyvállomány (27 283 kötet) 4%-a. 
A könyvtárnak 2020-ban 2366 beiratkozoD tagja és 437 akqv használója volt. Az előző évhez 
képest (525) történt visszaesés két dologra vezethető vissza. 
Az egyik a hosszas zárva tartás és a járványügyi előírások. Valószínűleg nem csak az veteDe 
vissza a forgalmat, hogy négy hónapon keresztül folyamatosan nem volt látogatható az 
intézmény – hasonló történt a 2020. évben is –, hanem az a körülmény is, hogy már az előző 
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év végén is zárva tartoDunk közel két hónapon keresztül. Ráadásul a kormányintézkedések 
csak fokozatos nyitást teDek lehetővé, vagyis eleinte csak védeDségi igazolvánnyal volt 
látogatható és használható a könyvtár, teljes nyitás csak július 5-től volt lehetséges. Tehát az 
első félév második felében is csak csökkenteD olvasói létszámmal működheteD a könyvtár. 
Mindehhez járult még egy további probléma, ami az érdeklődés visszaesését magyarázhatja, 
és ami csak a 2021. év vége felé derült ki egyértelműen a használói visszajelzések alapján: a 
Google a könyvtártagoknak szánt körüzeneteket (nyitvatartási információk, új könyvek hírül 
adása) szelekqve juDaDa el hozzájuk, vagyis nagyon sokan egyáltalán nem értesültek a 
könyvtári hírekről a hosszas zárva tartás után (a könyvtártagok kb. 2/3-ának Gmailnél van e-
mail címe). Év végén új levelezőlista alapításával megpróbáltam kiküszöbölni a problémát, de 
úgy tűnik, egyelőre sajnos nincs valós megoldás, a Google újabb nehézségeket okoz az 
emberek elérése során. 
A könyvtár Irodalmi Klubjának rendezvénysorozata 2021-ben is szünetelt. Szándékunkat a 
folytatásra jeleztük már a 2021. évi költségvetés tervezésekor is, viszont nem kaptunk hozzá 
költségvetési forrást. 
Az eszközfejlesztésre szánt összegből az új beszerzésű könyveket fel tudtuk szerelni a 
szükséges kellékekkel a kölcsönzéshez, valamint papír-írószerre, takarítószerre, stb. vagyis a 
napi működéshez legszükségesebb eszközökre költöDünk alapvetően. BővíteDük a 
bútorállományt egy egyedi görgős könyvállvány elkészíDetésével. 
Nyár folyamán (június 21-29.) iskolai közösségi szolgálat keretei közöD középiskolásokkal 
lepakoltuk és lemostuk az összes könyvállványt, illetve teljes körű nagytakarítást tartoDunk. 

Kollár Péter 
Könyvtáros 

7. Bevételek 

A Művelődési Ház bevétele a 2020-as év előD elhanyagolható volt, tervezni sem volt érdemes. 
A terembérleH konstrukció átalakításával és a képviselő testület elfogadásával, majd 
bevezetésével sikerült a bevételi sort beírni költségvetésünkbe. A csonka év ellenére bérlőink 
több, mint 1 millió Ft forgalmat generáltak. Visszajelzéseik alapján elmondható, hogy az 
átalakítás sikeres volt. Értékelik, hogy havonta, helyben tudnak fizetni. Nekünk is fontos, hogy 
így, személyesen tudunk találkozni, egyeztetni partnereinkkel, azonnal tudunk reagálni 
igényeikre, esetleges problémáikra.  Egyre nagyobb igény mutatkozik a Művelődési Ház és 
telephelyeinek termeire. Családi eseményekhez (születésnap, esküvő, keresztelő, halo� tor, 
stb…) egyre többen kívánják helyiségeinket kibérelni. Kisebb rendezvényekhez ajánljuk a 
Pincehegyen egyre több szolgáltató pincét. Nem cél, hogy minden hétvégén hangos privát 
rendezvények legyenek a település központjában, igyekszünk megtalálni és fenntartani a 
tolerálható mértéket.  
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Megnevezés
Előirányzat 

eredeF
Előirányzat 
MódosítoI Teljesítés

Törvény szerinH illetmények, munkabérek (K1101) 17370000 16632460 15720801
Normaqv jutalmak (K1102) 0 0 0
CéljuDatás, projektprémium (K1103) 0 1300000 1300000
KészenléH, ügyeleH, helyeDesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 0
Béren kívüli juDatások (K1107) 800000 1623040 1145440
RuházaH költségtérítés (K1108) 0 0 0
Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 0 0
Egyéb költségtérítések (K1110) 0 60000 59524
FoglalkoztatoDak egyéb személyi juDatásai (>=14) (K1113) 0 64500 64500
ebből:biztosítási díjak (K1113) ---- ---- 0
FoglalkoztatoIak személyi juIatásai (=01+...+13) (K11) 18170000 19680000 18290265
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatoDnak 
fizeteD juDatások (K122) 3980000 3980000 2527700
Egyéb külső személyi juDatások (K123) 2350000 2350000 1085217
Külső személyi juIatások (=16+17+18) (K12) 6330000 6330000 3612917
Személyi juIatások (=15+19) (K1) 24500000 26010000 21903182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) 4421260 4666260 3048874
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ---- ---- 2782899
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) ---- ---- 265975
Szakmai anyagok beszerzése (K311) 414961 114961 72342
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 393701 1584886 1098054
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 808662 1699847 1170396
InformaHkai szolgáltatások igénybevétele (K321) 787402 887402 677196
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 157480 257480 203437
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 944882 1144882 880633
Közüzemi díjak (K331) 3779528 6279528 4056459
BérleH és lízing díjak (>=38) (K333) 787402 1287402 783918
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 150000 54409
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2755906 5455906 4501868
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 5905510 8141703 6665272
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) 13228346 21314539 16061926
Kiküldetések kiadásai (K341) 500000 500000 387675
Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 500000 500000 387675
Működési célú előzetesen felszámítoD általános forgalmi adó (K351) 4296850 4819472 2496891
Egyéb dologi kiadások (K355) 0 150000 104442
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 4296850 4969472 2601333
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 19778740 29628740 21101963
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 1495755 0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) 0 1495755 0
Egyéb működési célú kiadások 
(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) 0 1495755 0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 4960630 4260630 3062786
Beruházási célú előzetesen felszámítoD általános forgalmi adó (K67) 1339370 1139370 195029
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) 6300000 5400000 3257815
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) 55000000 67200755 49311834
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