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1.   A szervezet fejlesztésének általános irányai  

A 2022-es év tervezését a covid-19 világjárvány 5. hullámának kellős közepén 
végezzük. Nehéz, talán lehetetlen feladat stratégiában, koncepcióban gondolkodni. 
Vágyaink, terveink vannak csupán, ami kizárólag arról szól, hogy a Pátyon élő 
emberek biztonságosan, tartalmasan tudjanak szórakozni, feltöltődni. Ez most a 
legfontosabb. Legyen rendezvény, legyen alkalom a találkozásra, jókedvre. Emeljük 
fel egymást, értsük meg és támogassunk mindenkit, aki vágyik rá.  
Terveinket szeretnénk ott folytatni, ahol 2019-ben abbahagytuk, de a 2020-as év 
mindent átírt, megváltoztatott. Hittünk akkor egy kulturális felemelkedésben, egy 
jó irányban, egy érthető, szerethető helyi közművelődésben. Most miben hiszünk? 
Hogy talán lehetőségünk lesz egy-két alkalommal rendezvényt szervezni. És 
hisszük, hogy ha lehet, az olyan lesz, amit mindenki szeretni fog, ahol mindenki 
megtalálja a jólétét, szórakozását. Ehhez kérjük a település vezetőinek 
támogatását, terveink megvalósításához a forrás biztosítását. 

2. Az intézmény technikai-tárgyi feltételei  

A Művelődési Ház teljes felújításához a Kisterem “újjászületése” hiányzik még. 
Szükségessé vált -és talán ez a legsürgetőbb- a mosdók wc ajtóinak komplett 
cseréje, zárhatóvá tétele. A többszörös eldugulás a tokok és ajtók elvetemedését 
eredményezték, illetve a gyenge, otthoni használatra rendeltetett ajtók nem 
alkalmasak zárszerkezetek beépítésére. Jelenleg az 5 wc-ből 2 használható. 2020-
ban elnyert közművelődési érdekeltségnövelő pályázati forrásból (1.080.000 + 
2.500.000 Ft önrész) ezt mindenképp szeretnénk cserélni. Informatikai eszközöket 
is szeretnénk ebből a pénzből vásárolni (egy laptop, egy táblagép és 2 
mobiltelefon). A pályázati forrást 2022. június 30-ig kell felhasználni, az 
elszámolásnak pedig július 30-ig kell megtörténnie. 

3. Az intézmény személyi feltételei  

A 2022-es évben sem tervezünk változást a személyi állományban. A Művelődési 
Házban továbbra is két közművelődési szakember látja el a feladatokat, a 
Könyvtárban pedig már közel 20 éve egyetemi szakmai diplomával dolgozik a 
könyvtáros. Szabadtéri rendezvényeink stábja közszolgálatot végző diákokból, a 
PVK munkatársaiból és külsős partnerekből áll össze. Nyári időszakban a Könyvtár is 
nyújt lehetőséget a diákoknak. Éves megbízási szerződést kötünk a néptánc csoport 
vezetőjével, a drámapedagógussal, a községi kórus karnagyával, a könyvári kisegítő 
munkatárssal, valamint a Hagyományok Háza gondnokával. A két 4-órás technikai 
munkatárs meg tudja oldani a könyvtár és a művelődési ház takarítását, beleértve 
a hétvégi rendezvények utáni feladatokat is. 

 2



4. Az intézmény pénzügyi helyzete 

Pénzügyi terveinket az állandó programok, szabadtéri rendezvények, állami 
ünnepek és egyéb rendezvényeink alapján állítjuk össze. Tudjuk, hogy az 
Önkormányzat számára is fontos a település minőségi kulturális életének 
folytonossága, fenntarthatósága. Igazodva a mindenkori járványügyi szabályokhoz 
bízunk benne, hogy az év kiemelt rendezvényeit sikerül megszerveznünk. 
Forrásigényünket a komplett év teljesülésének reményében állítjuk össze. 
Költségvetésünket az alábbi tényezők alakítják, befolyásolják:  

 - az egyre növekvő lakosság igényeihez való igazodás 
 - fellépő zenekarok tiszteletdíjának évről évre ugrásszerű növekedése,  
 - reprezentációs költségek növekedése,  
 - rendezvények infrastrukturális kiadásai (tereprendezés, földmunka,   
    áramfejlesztés, kerítések, kordonok és egyéb biztonságtechnikai eszközök  
    bérlése, sátorok, bútorok bérlése) 
 - járványhelyzethez való alkalmazkodás 

A részletes, éves költségtervet a melléklet tartalmazza. 

5. Az intézmény kiemelt szakmai tevékenysége 

5.1. Rendezvényszervezés 

Rendezvényeink jól bejáratott gyakorlattal működnek. Visszajelzéseink alapján 
megállapíthatjuk, hogy kiemelt szabadtéri rendezvényeinket (Pátyi Tavasz, 
Pincenapok, CivilÍZáció, Márton Nap) nagyon várják már az itt élők. Két éve nem 
rendeztünk tavaszi rendezvényt, nem volt Pincenapok, se lámpás felvonulás. 
Mindkét évben bizakodva kérdezték, hogy ugye jövőre már lesz?! Szeretnénk 
határozott igen-nel felelni és ha engedik, szeretnénk a jól megszokott 
rendezvényeinket minőségben és színvonalasan megrendezni. Szabadtéri 
rendezvényeink mellett természetesen szervezünk egyéb kulturális, 
ismeretterjesztő előadásokat, tematikus rendezvényeinket (Idősek világnapja, 
Pedagógus nap, Semmelweis nap és természetesen nemzeti ünnepeinket is 
méltóképpen kívánjuk megünnepelni, emlékezni. 

5.1.1. Szabadtéri rendezvények-Nagyrendezvények


- Pátyi Tavasz - Rendészeti nap (április 30-Május 1.) 
- Pincenapok (június 10-12.) 
- Szent István nap (augusztus 19.) 
- CivilÍZáció (szeptember 24.) 
- Márton Napi lampionos felvonulás (november 11.) 
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Pátyi Tavasz: 

Tavaszi nyitó rendezvényünket két naposra tervezzük (április 30-május 1.). Első 
nap, szombaton a Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen szervezünk egy 
gyerekmajálist. A helyszínt még keressük, mert a focipálya lenne a legalkalmasabb, 
de ott az edzőpályán várhatóan már építési terület lesz, így alternatív helyszínben 
gondolkodunk. Sajnos a Nagyrét nem megközelíthető, pláne tűzoltóautóval nem, 
így talán a Telki út Füzespatak menti területe lenne megfelelő a gyerekprogramok 
megtartására. A rendészeti napot követően a Pátyi Tavasz a Széchenyi téren 
folytatódik. Divatbemutatót, kisebb koncertet, esti bulit tervezünk. Vasárnap a 
téren tartanánk egy családi- és egészségnapot. Sport, gyerekprogramok, és az 
egészség témában kiállítók/workshopok szerepelnének a programkínálatban. 

Pincenapok: 

A Pátyi Pincenapok rendezvény iránya és célja tisztázásra szorul. Egyfelől van már 
egy lakossági elvárás, ami a megszokott fesztiválkultúra folytatását és fejlődését 
igényli. Erre tettünk javaslatot 2020-as terveinkben. A világjárvány azonban 
keresztülhúzta számításainkat. Sőt, a 2021-es évben sem tudtuk a fesztiválkultúrát 
vágyók igényét kielégíteni. A Pincenapok hiányát némiképp a CivilÍZáció színes és 
kedves rendezvényével tudtuk pótolni, de most, 2022-ben döntenünk kell. Milyen 
legyen a Pátyi Pincenapok?! Azt gondoljuk, hogy a közel 10.000 fős pátyi lakosság 
szándéka és véleménye többséggel az, hogy legyen újra koncertekkel tarkított, 
igényes nyárindító fesztivál. Több helyszín bevonásával (Hagyományok Háza, 
Nagyrét, Felső Pincesor, Központi terület) egy olyan art-pop fesztivált képzelünk el, 
ahol helyet kap a hagyományőrzés, íjászkodás, gyerekprogramok, kézművesek. A 
zenei kínálatban pedig a népzenétől a világzenén túl, egy-egy népszerű hazai 
együttes koncertjét tervezzük. A Művelődési Ház pedig a nemzetközi 
sakkversenynek ad otthont a Pincenapok hétvégéjén. A programokat természetesen 
igényes gasztronómiával egészítjük ki.  

A rendezvény tervezett időpontja: 2022. június 10-12. 

Augusztus 20. Szent István nap 

Augusztus 19-én péntekre tervezzük nyárvégi rendezvényünket. Tavaly a piknik 
mozi népszerű volt a Széchenyi téren. Államalapítási, kenyérszentelési ünnepünk 
után a helyiek pokrócokon, kemping-székeken várták a mozit. Ezt idénre is 
tervezzük, jó hangulat volt, a helyiek szerették a piknik mozit. Utána élőzenés 
utcabált tervezünk, közben tűzijátékkal. 

CivilÍZáció 

Közösségi rendezvényünk évről évre színesebb, egyre többen jönnek el az 
eseményre. Büszkék vagyunk nagyon csoportjainkra, szervezeteinkre, akik lelkesen, 
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egyre kreatívabban jelennek meg, mutatkoznak be, képviselik magukat. Tavaly a 
Borkultúra Egyesület Borral Barangoló eseményével együtt tartottuk a CivilÍZációt. 
A fúzió jól sikerült, zökkenőmentes volt a közös munka. Azt, hogy idén 
“összeköltözik”-e a két rendezvény még további egyeztetések kérdése. 
Tervezett időpont: 2022. szeptember 24. szombat 

Márton nap 

Hagyományos Márton napi felvonulásunk már két éve nem kerülhetett 
megrendezésre. Bízunk benne, hogy idén újra megidézhetjük Szent Márton 
szellemét és együtt vonulhatunk fel a Pincehegyre. 
Tervezett időpont: 2022. november 11. péntek 

Advent 

A karácsonyi ünnep várakozására a 4 hetes adventi időszakon belül 1 napot 
szenteltünk önkéntes, ingyenes karácsonyi vásárral, betlehem avatással, karácsonyi 
műsorral, énekkel. Adventi plakátunk a Közösségi Ház kézműves foglalkozásával, az 
egyházak programjaival egészült ki.  
Szeretnénk, ha advent 4 hétvégéjén, telephelyeinken egy-egy szombati napon 
élményprogram valósulna meg. A Hagyományok Házában -1.advent szombatja-
koszorúkészítés, karácsonyi kézműves foglalkozás, második hétvégén a karácsonyi 
vásár, harmadik szombaton a Hagyományok Házában karácsonyi kalács, 
mézeskalács sütés, míg az utolsó hétvégén a Művelődési Házban karácsonyi 
koncert, és gyerekprogram kerülne megrendezésre. 

Ha a költségvetés engedi, szívesen telepítenénk egy kisebb korcsolyapályát a 
szépen kivilágított központba, amit a téli szünet időszakában használnának Páty 
lakói. 

5.1.2. Kulturális és ismeretterjesztő programok


Az általunk kínált témák célközönsége kialakult.  A résztvevők száma 20 főtől 120 
főig terjed. Ez a tevékenység az ifjak és felnőttek iskolán túli művelődésének 
legfontosabb terepe. A Hagyományok Házában folytatódik az elődadás-sorozat, 
amelynek küldetése, hogy csekély számú közönségnek igényes kulturesszenciát 
nyújtson hónapról hónapra valamennyi művészeti ágat bemutatva. A Közösségi 
Házban időszakos kiállításokat, hagyományőrző programokat terveznek.  

További programok: 

- Költészet Napja 
- Irodalmi Barangolások. Havonta egy szombati napon a Közösségi Ház 
ad otthont ennek az irodalmi délutánnak, amely már több éve folyamatos és 
sikere töretlen. Házigazda: Kiss Eszter színművésznő 
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- Pátyi Zeneszalon 
-  Színházi előadások (Déryné program, Köszönjük Magyarország!) 

5.1.3. Hagyományőrző Programok


Az intézmény mindig hangsúlyt fektetett a népi kultúra értékeinek bemutatására, 
átadására. 
Ezek a rendezvények gyakran a közönség aktív részvételére épülnek és több 
korosztályt érintenek.  

- Márton nap 
- Betlehem - Advent 
- A Közösségi Házban és a Hagyományok Házában rendszeresen tartanak 

a népi ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományőrző programokat. 
- Táncház a Pátyi Néptánccsoport szervezésében 
- Eszemadta - élőzenés táncház havonta egy alkalommal 

5.1.4. Egyéb rendezvények, nemzeti ünnepek

A Művelődési Ház szervezésében kerül megrendezésre a Pedagógus nap és az Idősek 
Világnapja, amely 2017-től a Semmelweis Nappal egészült ki. Nemzeti ünnepeinket 
a megszokott egyszerű, de igényes megemlékezéssel és koszorúzással tartjuk. 
Igénybe vesszük az iskola által készített műsort március 15-e alkalmával. Ünnepi 
műsorainkat élő, fúvós zenével, október 23-át fáklyás felvonulással egészítjük ki. 
Rendezvényeinken népszerű a Budakeszi Hagyományőrző Egyesület szolgálata, akik 
jelenlétükkel és fegyvereikkel/ágyúikkal emelik az ünnepeinket. 

5.2. Művelődő közösségek, művészeti csoportok, egyéb  
közösségek 

A művelődő közösségek érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint 
szerveződő csoportok. Az intézmény szakmai tudással, és az intézményi 
infrastruktúra rendelkezésre bocsátásával segítik a művelődő közösségek 
létrejöttét, működését, a művészeti csoportok eredményeinek közönség előtti 
bemutatását. Nagy igény mutatkozik termeinkre. Egyre több korrepetáló, 
felvételire, érettségire felkészítő csoport, fejlesztőcsoport, nyelvi csoport 
jelentkezik nálunk. Örömmel fogadunk minden érdeklődőt, azonban 
teremkapacitásunk véges. Szeretnénk mindenkinek lehetőséget biztosítani, ezért 
javasoljuk, hogy a terembérleti konstrukcióba vegyük fel a Hagyományok Háza két 
termét, ahol a kisebb, ilyen jellegű csoportokat fogadhatjuk. 

- Felnőtt Néptánc Csoport 
- Pitypangok néptánc  
- Bóbita tánc és drama   
- Fürgelábú Tánccsoport 

- Zumba 
- Henna Hastánc 
- Községi Kórus 
- Baba-Mama Klub 
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- Női torna 
- Alakformáló torna 
- PSE Sakk Szakosztálya 
- Ady Nyugdíjas Klub 
- Egyetértés Nyugdíjas Klub 

- Ringató fejlesztő fogl. 
- Társalkodó angol 
- Baba-mama angol 
- Társasjáték Klub 

A Pátyi Kézműves Termék 
Szabadtéri rendezvényeinken évről évre megjelenik az “Ízek sátra”, ahol helyi 
őstermelők mutatkoznak be portékáikkal, kóstoltatnak, ismerkednek. Fontos 
számunkra, hogy minél magasabb szinten és minél szélesebb körben hirdessük, és 
képviseljük a helyben készült termékeket. Kiskovács Ferenc ötlete ébresztette fel a 
gondolatot, hogy jelenjen meg egységesen a helyben készült termék. Szeretnénk 
ezt az új közösséget összehozni, építeni, működésüket segíteni. A helyi termelők 
csoportjának jelenlétét rendezvényeinken természetesen garantáljuk, de emellett 
termékeiket egy “kiváló pátyi kézműves termék” emblémával látnánk el, ezzel is 
hangsúlyozva, hogy ez a miénk. Cél, hogy az itt élők megismerjék és fogyasszák a 
helyben készült termékeket. Távolabbi cél, hogy a Pátyon készült kiváló termékek 
a régióban és esetleg távolabb is ismertséget, elismerést szerezzenek. 

5.3. Az ifjúság 

Továbbra is nehéz helyzetben vagyunk az ifjúsággondozás témakörében. Próbáljuk az 
új iskolaigazgatóval megalapozni a 10-14 éves korosztály klub formában történő 
létezését és fejlesztését. A gimnáziumi korosztályt viszont nehéz, szinte lehetetlen 
ilyen kontrollált keretek közé terelni. Sok a csellengő, értelmetlenül 
szabadidejüket eltöltő fiatal. Számukra sportolási, mozgási lehetőséget látunk 
megoldásnak. Költségvetést és hosszabb távú tervezést igényel, de biztosan sikeres 
lenne egy szabadidő park létesítése gördeszka palánkokkal, kosárpályával, egyéb 
“adrenalin” eszközzel. Azt látjuk, hogy a telki úti edzőpályát is örömmel vették 
birtokba, használják a fiatalok. Ennek folytatásaként a Telki út melletti füves 
terület alkalmas lehet erre a célra. Kérjük ennek a lehetőségnek az átgondolását. 

5.4. Információs tevékenység 

Az információs tevékenységünk alapját  továbbra is a közönség, a látogatók 
tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatása, illetve a 
közönségtől, közösségektől érkező visszajelzések fogadása és elemzése jelenti. 

A tavaly elkészült új arculat bevezetése még mindig várat magára. Szeretnénk a 
weboldalunk fejlesztését idén megvalósítani, ezzel az új arculatot bevezetni. 
Szükséges az Instagramm felületen való megjelenés is, hiszen tapasztalatunk 
szerint a fiatalabb korosztály (14-25 év) már kizárólag ezt a közösségi platformot 
használja. A facebook-on keresztül a közép és idős korosztály szólítható meg. 
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Pincehegyi Applikáció: 
Tavalyi ötletünk egy applikáció fejlesztése, amit első körben a pincehegyi 
gazdáknak ajánlanánk. Alapgondolat, amelyet lakossági igény szült, hogy egy 
applikáción keresztül láthatóvá tegyük a nyitva lévő pincéket. Az app-ban a 
Pincehegy térképen a borászokat piros pontokkal jelöljük. Amikor a gazda kinyitja a 
pincét jelöli, hogy “fogadásra kész”, azaz lehet hozzá menni. Azt is tudja jelölni, 
hogy a nyitástól számítva mennyi ideig elérhető. Így könnyen hozzájutunk ahhoz az 
információhoz, hogy mikor érdemes fellátogatni a hegyre egy pohárka pátyi 
kóstolóra. 
Az applikáció a későbbiekben természetesen több irányba is továbbfejleszthető. 

5.5. Kapcsolatrendszer 

Állandó belső és külső partneri körrel rendelkezünk, de folyamatosan érkeznek 
újabb, beazonosítható körök a településen belülről és a kistérségből is. 
Belső partnerek: 
- az intézmény “stábja”, akik nem csak az intézményben dolgozó munkatársakat 

jelenti, hanem az állandó technikát szolgáltató (színpad, hang- és fénytechnika, 
elektromos hálózat felelős, önkéntes polgárőrség), gasztronómiát, szállítást, 
építést és bontást (PVK) végző partnereinket is. 

- Települési elöljárók (polgármester, jegyző, képviselők) 
- Hivatali dolgozók - humánpolitika, pénzügy, igazgatás 
- Községi Kórus vezetője 
- Gyermek néptánc csoport vezetője 
- Ifjúsági Klub vezetője 
- Baba-mama Klub 
Külső partnerek: 
Rendezvény típusától függően: 
- az adott rendezvény potenciális közönsége, látogatói, résztvevői,  
- a megvalósításban közreműködő, nem látogatóként azonosítható partnerek: 

előadóművészek, táncosok, nyugdíjas klubok, civil szervezetek 
- Mentőszolgálat, rendőrség, polgárőrség, katasztrófavédelem 
- Önkéntesek (Ifik, középiskolások) 
- Nyomda 
- Helyi és Kistérségi média 

A partnerekkel való kapcsolat rendjét az általánosan használt csatornákon 
keresztül valósítjuk meg. Partnerlistánkat folyamatosan bővítjük, listázzuk, 
csoportosítjuk. 

6. Községi és Iskolai Könyvtár 

 A Qulto céggel (Monguz Információtechnológiai K:.) kötö? korábbi szerződés alapján 
az integrált könyvtári rendszer működtetése felhő alapú szolgáltatásként valósul meg, amint 
elkészül az online katalógus. A tervek szerint erre az idei évben kerül sor. A rendszer 
üzemeltetésének éves szo:verkövetési díja van, így az előzőek értelmében ez idén aktuálissá 
válik. Az új beszerzésű könyveket RFID-címkékkel (vagy tagekkel) látjuk el, mielő? kölcsönzési 
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forgalomba kerülnének, ezért a rendszer működéséhez ezek folyamatos beszerzése 
elengedhetetlen. 
 Sajnos, a tavalyi év járványügyi rendelkezései megnehezíte?ék a rendezvények 
megtartását. A személyes visszajelzések alapján a könyvtárhasználók és az Irodalmi Klub 
korábbi látogatói továbbra is hiányolják a könyvtári író-olvasó találkozókat. Ezért idén 
szeretnénk folytatni a 2019 végén megszakadt könyvtári rendezvényeket az olvasás és az 
írásos kultúra népszerűsítése, terjesztése, és a könyvtári szolgáltatások reklámozása 
érdekében. 
A könyvtári állománygyarapításra a tavalyi keretnél nagyobb összeget terveztünk be, több 
okból is. A könyvek árának növekedése önmagában indokolja a magasabb összeget. Kisebb 
mértékben, de a tavalyihoz képest emelkede? a települési önkormányzatok egyes kulturális 
feladatainak támogatása, vagyis a „kulturális normaXva” összege a közponZ költségvetésben, 
amelynek legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására kell fordítani a 2021. évi XC. 
törvény alapján. 
Továbbá, a minisztérium minden évben érdekeltségnövelő támogatásban részesíZ azokat a 
települési önkormányzatok fenntartásában működő könyvtárakat, ahol az önkormányzatok 
saját döntésük alapján még nagyobb összeget fordítnak könyvtári állománygyarapításra. A 
támogatás mértéke az önkormányzaZ ráfordítás mértéke alapján növekszik, így ez is indokolja 
a minél nagyobb arányú saját forrást. 
Legalább ennyire fontos a könyvtárhasználat szempontjából az a körülmény, hogy az 
állomány 52%-a húsz évnél régebbi beszerzésű könyv. Az emberek jellemzően a frissebb 
műveket keresik. 
 A könyvtári bútorzat cseréje folyamatosan haladt az elmúlt kilenc év során. Sajnos, 
még mindig nem kerülhete? sor a bejára?al szemközZ, vagyis a könyvtári helyiségbe 
belépőket fogadó, szakadt üveges szekrény cseréjére. Az olvasói asztalokhoz új székekre is 
szükség van, mert a meglévők már szinte szó szerint használhatatlanok. Szükség lenne 
továbbá még gördíthető könyvállványokra is a gyerekrészlegen, a könyvek jobb és 
á?ekinthetőbb elosztása érdekében. 
 A könyvtári informa:kai eszközök továbbra is felújításra, bővítésre várnak. Az olvasói 
és könyvtárosi számítógépek idén hét évesek. Érdemes lenne ezekben a hagyományos 
merevlemezeket SSD-meghajtókra cserélni, használható gyorsaságú működést tenne 
lehetővé. A számítógépek jelenleg nagyon lassúak, a használhatóság határán vannak. Szükség 
lenne továbbá a két olvasói számítógépet további ke?ővel bővíteni, mivel könyvtári 
munkákhoz időnként a két olvasói számítógépet is lefoglaljuk, ezért ilyenkor az internetalapú 
szolgáltatások kiesnek. 
 A könyvtári iroda- és takarítószereken kívül szükség lenne könyvtári felszerelések 
beszerzésére is. Célszerű lenne a faluban is elhelyezni állandó hirdető- és irányító táblákat a 
könyvtárhoz, az újonnan beköltözők közül sokan állítólag nem értesülnek erről a 
szolgáltatásról. 
Az utóbbi években egyre népszerűbb a könyvtárközi kölcsönzés (ODR) szolgáltatása. Az ODR-
ben átkért könyvek visszaküldésének költségeit (csomagóanyag, postaköltség) a küldő 
könyvtárnak kell állnia. 
 Végül pedig, két régóta húzódó kérdés rendezése is aktuális lenne. 
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 Évek óta jelzem i? is, és az integrált intézmény vezetőjének is, hogy a könyvtári 
könyvek tárolását nem lehet többé oly módon megoldani, hogy a kölcsönzésben minden 
állományban lévő dokumentumot szolgáltatni tudjunk. Az elmúlt években kb. 2500 könyvet 
dobozoltunk el a könyvtár padlására, amelyek azóta gyakorlaZlag nem hozzáférhetőek a 
kölcsönzés számára. Idén elérkeze? a pillanat, amikor – többek közt – már kb. 500 kötet 
szépirodalmi művet is ki kell tenni a polcokról, mert nincs több hely, holo? ezek a művek 
azért minősülnek szépirodalomnak, mert időtálló esztéZkai értéket hordoznak. Sürgető 
szükség lenne idén egy szigetelt és temperált raktárhelyiségre a könyvtár környezetében, 
ahol a könyvek egy részét polcokon tudnánk tárolni, és ahonnan szolgáltatni lehetne azokat. 
Véleményem szerint erre legalkalmasabb a könyvtár épületében, a jelenleg PVK által használt 
„irodahelyiség” lenne. Ez eredeZleg is a könyvtár részét képezte. 
A másik megoldatlan dolog, hogy az EMMI 2017. ősz óta két ízben szólíto?a fel az 
Önkormányzatot hiánypótlásra, többek közt, hogy rendezze a könyvtárvezető 
(könyvtárigazgató) kinevezésének kérdését, mivel az 1997. évi CXL. tv. 54. §-a a nyilvános 
könyvtár alapkövetelményei közt sorolja fel annak vezetőjét: „d) vezetője a könyvtárakban 
foglalkoztato?ak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó jogszabályokban 
meghatározo? végze?séggel és szakképze?séggel rendelkezik”. A könyvtárnak továbbra 
sincsen vezetője, holo? ennek személyi feltétele jelen körülmények közö? is biztosítható. Az 
integrált intézmény (művelődési ház és könyvtár) közös vezetője nem azonos a könyvtár 
vezetőjével, ez kifejeződik a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 8. § (3) pontjában is: „Integrált 
kulturális intézményben … a muzeális, a nyilvános könyvtári, közművelődési vagy levéltári 
feladatokat ellátó szerveze= egység vezetését az elláto? feladat tekintetében szakirányú 
felsőfokú végze?séggel vagy felsőfokú végze?séggel és szakirányú középfokú 
szakképze?séggel vagy felsőfokú végze?séggel és szakirányú felsőfokú szakképesítéssel 
rendelkező foglalkoztato? láthatja el.” Vagyis a szervezeZ egységeknek saját vezetővel kell 
rendelkezniük. 

Kollár Péter 

7. A Művelődési Ház telephelyei 

7.1. Közösségi Ház   

Az épület (261 nm) a Páty Faluközösségért Alapítvány kezelésében van. Befogadó képessége 
60 fő, kiállítások rendezésére, kamara estek, kézműves foglalkozások megtartására alkalmas, 
és i? található a helytörténeZ gyűjtemény is. Pincéjében “lakik” a Borkultúra Egyesület. Az 
épület kihasználtsága jó. A Művelődési Házzal folyamatos a kapcsola?artás, jó az 
együ?működés. 

7.2. Hagyományok Háza 
       
A régi tradicionális parasztház (90 nm), a Művelődési Ház telephelyeként, a Szövetség a 
Magyarokért Páty Hagyományőrző Egyesület kezelésében működik. Magas színvonalú 
hagyományőrző programok, kiállítások, kézműves foglalkozások szervezésére, közösségi 
rendezvényekre alkalmas. A felújíto? ház igényes helyszínt nyújt szabadtéri rendezvényeink 
alkalmával is. A Nagyrét és Pincehegy közelsége megfelelő lehetőség időszakos kiállítások, 
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kamarakoncertek, egyéb, az ado? rendezvényt kiegészítő, hagyományőrző program 
megvalósítására. Kézműves udvar, mesterségek bemutatása, gyermekprogramok illeszthetők 
ide. Befogadó képessége 40 fő. 

8. Beruházások 

Amennyiben a forrás engedi, az alábbi felújítások szükségszerűek fontossági 
sorrendben: 
- WC ajtók cseréje 
- Kisterem felújítása: aljzat csere (járólap),festés, lambériázás, beépített 

szekrény rendszer kialakítása 
- Nagyterem pvc-zése  
- Művelődési Ház homlokzatára felirat, házszám elhelyezése 
- Féltető befejezése: lambériázás, festés, lépcső burkolás 
- Kis hátsó sufni/raktár homlokzati festése 
- Kazánház bejárati ajtó csere, kisablak csere 
- Lapostető szigetelése 
- Bejárati ajtó csere  
- Riasztó rendszer kiépítése 
Könyvtár 
- könyvtári székek cseréje (12db) 
- vizesblokk felújítása: WC-csésze és –tartály, mosdókagyló, csaptelep, 

zuhanyzó 
- nyílászárók cseréje 
- világítás korszerűsítése: polcok között egy új lámpasor, az izzók helyett 

mindenütt lámpatestek mennyezeti világításban 
- vakolatjavítás, beltéri festés + Radiátorcsövek festése 
- padlástér szigetelése 
- eresz javítása 

9. Bevételek 

Terembérleti konstrukciónk jól működik. Bérlőink szeretik, hogy helyben tudnak 
fizetni, mi pedig örülünk a személyes találkozásnak. Részvételi díjat szedünk 
gyermek néptáncosainktól, akik egy félévre 6.000 Ft-ot fizetnek. Ez az összeg 
szimbolikus, azt visszaforgatjuk a gyerekek ruháira, a tánctábor kiadásaira, 
eszközök vásárlására. A tánctanár díját megbízási szerződéssel egyenlítjük ki. Civil 
csoportjaink, a település intézményei, helyben működő egyesületek évente egy 
alkalommal bálra, vagy egyéb “fizetős” rendezvényre térítésmentesen vehetik 
igénybe a házat.  

Tavaly nem került elfogadásra, ezért idén újra javasoljuk a területfoglalási díj 
differenciálásának kérdését átgondolásra: 
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Szabadtéri rendezvényeinken befolyó, kézműves árusok és vendéglátó egységek 
által fizetett helypénzt a Művelődési Ház szedi be, de az az Önkormányzat 
pénztárába kerül befizetésre. Készítettünk egy tervet, amelyben minimálisan nő az 
alapdíj, és ettől csak a Pincenapok alkalmával térünk el az alábbiak szerint: 

10. 2022-es költségvetés  

Az elmúlt két évben rendezvénynaptárunk töredékét tudtuk teljesíteni, ehhez 
képest igazodtak kiadásaink is, ami 50-60% volt a 2019-es teljes év költségeihez 
viszonyítva. Bízunk a világjárvány lecsengésében, és abban, hogy a kultúra, 
kulturális értékek újra a helyükre tudnak kerülni és a lakosság minden rétege, 
korosztálya elérheti ezirányú szükségleteit. Kiadásainkat költséghatékony módon 
terveztük. Minőségi, szabályszerű, biztonságos rendezvényeket szeretnénk 
szervezni,  amihez kérjük a településvezetés támogatását. 

A részletes költségvetés az 1. számú mellékletben található 
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Rendezvény látogatottsága 

1000 fő alatti 1000 fő feletti

1500 Ft/m2/nap 
Területfoglalási díj 

(Helyi iparművészeknek, 
kézműveseknek, 
őstermelőknek 

Kézművesek 
1500 Ft/m2/nap 

Területfoglalási díj 
(Nincs mentesség)

Vendéglátóegységek 
Streetfood, kézműves 

Étel VAGY Alkohol Étel ÉS 

1,5x1500 Ft/m2/
nap 

2x1500 Ft/m2/
nap 

RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN 24 450 000 Ft
MÉDIA, KOMMUNIKÁCIÓ ÖSSZESEN 1 800 000 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 800 000 Ft
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESEN 4 950 000 Ft
KÖNYVTÁR ÖSSZESEN 7 730 000 Ft
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 3 500 000 Ft
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 46 230 000 Ft

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN 33 790 460 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 80 020 460 Ft



11. Összefoglalás  

 Terveinket, elképzeléseinket a település kulturális igényeihez igazítva, a 
hagyományokhoz ragaszkodva, keresztény ünnepkörünkhöz illeszkedve kívánjuk 
megvalósítani. Célunk a már megszokott rendezvényeink színvonalának 
fenntartása, kulturális értékeink közvetítése, településen aktív közösségünk 
összetartása, az új lakók bevonása. Szeretnénk bővülő lakosságunk számára is 
megmutatni a kikapcsolódás lehetőségeit, Pincehegyünk értékeit, vidám 
közösségünk összetartozását.  
A tervezett rendezvényeket egyenként terveztük, külön költségsorokban 
feltüntetve azokat. A tervezés moderált, kizárólag a legfontosabb, minimális 
forrásszükséglettel kalkuláltunk. Bízom benne, hogy közművelődési elképzeléseink, 
céljaink érthetőek és egyezik a település vezetőinek elvárásaival.  

Páty, 2022. január 25. 

       Ujvári Beatrix 
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Mellékletek 

1. számú melléklet - Költségvetés 2022 

Nagyrendezvények Tervezet 2022

Pátyi Tavasz 2 000 000 Ft

Pátyi Pincenapok 12 000 000 Ft

Pátyi CivilÍzáció 5 000 000 Ft

Augusztusi családi nap (Szt. István nap) 3 000 000 Ft
Összesen: 22 000 000 Ft

Élményprogramok Tervezet 2022

Falufarsang

Ifjúsági proram

Márton napi lampionos felvonulás 300 000 Ft

Karácsonyi élményprogram (+Advent) 200 000 Ft

Táncház és nyári néptánc tábor
Összesen: 500 000 Ft

Kulturális és ismeretterjesztő programok Tervezet 2022

Magyar kultúra napja 150 000 Ft

Költészet napja 150 000 Ft

Hagyományok Háza programjai 300 000 Ft

Irodalmi Klub 300 000 Ft

színházi programok
Összesen: 900 000 Ft

Tematikus rendezvény Tervezet 2022

Pedagógus nap 300 000 Ft

Semmelweiss nap 100 000 Ft

Bocskai nap 0 Ft

Idősek világnapja 200 000 Ft
Összesen: 600 000 Ft
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Nemzeti ünnepek Tervezet 2022

Kommunizmus áldozatainak emléknapja

Március 15. (+Pilvax) 200 000 Ft

Trianon megemlékezés 100 000 Ft

20-aug. Lsd. Családi nap

Aradi vértanúk 50 000 Ft

1956-os megemlékezés 100 000 Ft
Összesen: 450 000 Ft
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN 24 450 000 Ft

Média, kommunikáció Tervezet 2022

Weboldal fejlesztés 1 000 000 Ft

Óriásplakát helyek bérlése

Plakátok nyomdai kivitelezése 200 000 Ft

Szórólapok nyomdai kivitelezése 100 000 Ft

Artisjus szerzői jogdíjak 500 000 Ft

Összesen: 1 800 000 Ft

Eszközök Tervezet 2022

Technikai eszközök bérlése (infrastruktúra) 1 000 000 Ft

Rendezvénybiztosítás, biztonság 2 000 000 Ft

Szervizköltségek 100 000 Ft

Irodaszerek 200 000 Ft

Takarítószerek 500 000 Ft

Összesen: 3 800 000 Ft

Üzemeltetési költség Tervezet 2022

Telefonköltség 300 000 Ft

Hulladékszállítási díj 250 000 Ft

Gázdíj 3 500 000 Ft

Víz-csatorna 400 000 Ft

Villamos energia 500 000 Ft

Összesen: 4 950 000 Ft
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Községi és Iskolai Könyvtár Tervezet 2022

Állománygyarapítás 3 500 000 Ft

Rendezvények (könyvbemutató, olvasói találkozó) 1 500 000 Ft

Folyóirat rendelés 100 000 Ft

Eszközfejlesztés 2 150 000 Ft

Könyvtárinformatikai rendszer 480 000 Ft
Összesen: 7 730 000 Ft

Beruházások (érdekeltségnövelő pályázat) Tervezet 2022

eszközfejlesztés (2020-as pályázat) 3 500 000 Ft

Összesen: 3 500 000 Ft

Személyi kiadások Tervezet 2022

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 20 844 000 Ft

Cafeteria 800 000 Ft

Jutalmak
Megbízási szerződések (néptánc, községi kórus, 
könyvtársegéd, egyéb) 4 000 000 Ft

Reprezentáció 3 000 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok 5 146 460 Ft

Összesen: 33 790 460 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN Tervezet 2022

RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN 24 450 000 Ft

MÉDIA, KOMMUNIKÁCIÓ ÖSSZESEN 1 800 000 Ft

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 800 000 Ft

ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESEN 4 950 000 Ft

KÖNYVTÁR ÖSSZESEN 7 730 000 Ft

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 3 500 000 Ft

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 46 230 000 Ft

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN 33 790 460 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 80 020 460 Ft
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2. számú melléklet - Állandó programok 

Baba-mama klub:  Hétfő-Szerda 10.00-12.00 

Elefunny angol:  Kedd 9.30  

Angol társalkodó Klub: Szerda   8.00-9.00 

      18.00-19.00 

Ringató:   Szerda  9.30-10.00 

Felnőtt néptánc:   Kedd 19.30-21.30 

Ovis néptánc:  Kedd 16.30-17.30 

    Csütörtök 16.30-17.30 

Dráma gyerekeknek:  Kéthetente csütörtök 15.00-16.30  

Torna Gizussal:   Kedd-Csütörtök 18.15-19.15 és szombat 8.00-9.00 

Zumba Anettával:  Hétfő-Szerda 18.45-19.45  

Pátyi Kórus:   Csütörtök 18.00-20.00 

Sakk:    Péntek 16.00-19.30 

Henna Hastánc:  Csütörtök 19.30-20.30 

    Vasárnap    9.00-11.00  

Társasjáték Klub:  Minden hónap utolsó vasárnapján 14 órától 

Nyugdíjas Klubok: 

Ady Klub:   Hétfő 16.00-19.00 

Egyetértés Klub:  Csütörtök 14.00-17.00 
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