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1. BEVEZETÉS 

Gyál, az innovatív kertváros, közösségeiben erős, a fejlesztési céljaiban tudatosan tervező 

város. Lakosainak és az ide látogatóknak nyugodt, békés város hangulatát nyújtja, ahol a jövőbe 

vetett hit adja a fejlődés motorját. Budapest déli kapujában Gyál fiatal tradícióiban is erős 

közösség. Az agglomerációs jellegből adódóan „kettős” arcú város, ami jelentős erőforrás. A 

település híd a nagyváros és a dél-budapesti agglomeráció között, híd a világváros és az 

értékeiben erős kisvárosi életminőség között. A fejlesztési, kulturális, közösségi, gazdasági és 

turisztikai céljaiban határozott vízióval bíró önkormányzat elkötelezett abban, hogy az 

„Innovatív kertváros” szlogen minőségi tartalommal bírjon, sajátos „Hungarikummá, lokálisan 

erős márkává” váljon. E célok teljesítése érdekében a közművelődési keretrendszerének és az 

intézményeknél dolgozó munkatársaknak meghatározó szerepe kell, hogy legyen. 

 

2. A 2019-ES MUNKATERV FŐ CÉLJAI 

Alapvetően fontos a meglévő kulturális értékek megőrzése, ezzel párhuzamosan új 

közművelődési, közösségfejlesztési és humánerőforrás-fejlesztési tartalmak szakmai segítése. 

A közművelődés akkor működik jól egy közösségben, ha sikeres egyéni kezdeményezésekből 

kiindulva lokális értékké, majd egyfajta „Gyálikummá” válik a közösség javára. A megszokott 

program- és rendezvénykínálatot megtartva – és azt a lehetőségekhez, igényekhez mérten 

fejlesztve –, a „passzív” részvételről az „aktív”, cselekvő, közösségi értékalapú 

együttműködésre kívánja az intézmény helyezni a hangsúlyt. További cél az intézmény nyitott 

társadalmi kapcsolatainak erősítése. Egy jó Közösségi Ház fő vonzereje a közvetlenség, a 

professzionális szolgáltatói jelleg és az elevenség, a folyamatos kezdeményező készség. Nyitott 

az az intézmény, amely élettel teli, amelynek minden programja azt üzeni, hogy részese a benne 

élő emberek mindennapjainak, gondjainak, ünnepeinek. Továbbá azt az üzenetet sugallja, hogy 

ehhez az értékteremtő folyamathoz minden, a városban élő lakos önként és szabadon 

csatlakozhat a saját és közösségének építése javára. Cél a transzparencia, a közösségi és 

közművelődési együtthatások megteremtése, a folyamatos és minőségi kultúraközvetítés, a 

komplexitás. A közművelődés új kihívásokkal szembesül. Egyszerre szükséges minőségi 

szórakoztatást, művelődést nyújtania a lakosoknak, de e mellett figyelnie kell a következő 

évtizedek közösségi, gazdasági, turisztikai, képzési kihívásaira is. 2019-ben is támogatnia kell 

a kulturális eszközök teljes tárházával a nemzeti és nemzetközi együttműködések rendszerét. 

Cél az intézmény program-látogatottságnak megőrzése. 2018-ban az évek óta tartó csökkenést 

sikerült megállítani, növekedést elérni, ami önmagában objektív mutatója a fejlődés 

lehetőségének.  

 

3. A 2019-ES MUNKATERV FŐ CÉLTERÜLETEI 

 önismeret, helyismeret, hazaszeretet 

 közösségi együttműködés 

 helyi kezdeményezések erősítése 

 családközpontúság 

 személyes felelősségvállalás 

 szolidaritás 

 kreativitás 

 egészségtudatosság 

 kulcskompetenciák elsajátítása 

 generációk együttműködése 

 helyi értékek egyetemessé tétele 

 változásokhoz való alkalmazkodás 

 szinergiák feltárása, erősítése  



4 
 

 a helyi identitás megőrzése 

 városmarketing, szolgáltatási és lakókörnyezet fejlesztési projektek  

 a fiatal aktívkorúak bevonása a közművelődési és közösségi folyamatokba  

 a hátrányos helyzetűek felzárkózását célzó szolgáltatások fejlesztése 

 

4. KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEK FŐ CÉLTERÜLETEI 

A 2019-es munkatervben kiemelten fontosak az alábbi szakmai feladatok: 

 

 a városi kulturális és turisztikai beruházások optimalizálása, a kulturális fejlesztések 

beépítése a további városfejlesztési tervekbe,  

 a városi egyenlőtlenségek csökkentése, a hátrányos helyzetű terek, városszövetek kiemelt 

fejlesztése a kultúra eszközeivel, 

 a helyi véleményformálók kulturális szerepének, közösség- és műveltségformáló 

szerepének erősítése, 

 olyan fejlesztések elindítása, amelyek hozzájárulnak a kulturális hagyományok, szellemi 

és természeti kincsek gondozásához, hazai, nemzetközi elismertetéséhez. További 

feladatot jelent a helyi értéktár tudatosítása, márkaépítése. 

 a város önazonosságának, önbecsülésének, a lojalitásnak a formálása, erősítése, a 

népességmegtartó – különösen a fiatal felnőtt korosztályra vonatkozó – törekvések 

növelése, 

 a város gazdasági, szellemi, kulturális, turisztikai potenciáljának, vonzerejének növelése, 

 a fiatalok, a gyermekes családok és az aktív idős korosztály elérése, aktivizálása, 

 a párbeszédre, együttműködésre, aktív polgári részvételre épülő helyi közéletet dinamizáló 

fejlesztések kidolgozása, 

 a helyi szükségleteket kielégítő, jó színvonalú közszolgáltatások biztosítása, 

 integrált kulturális szolgáltatások biztosítása. 

 

5.  A 2019. ÉVI TERVEZÉST MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, IRÁNYELVEK 

Gyál Önkormányzatának kulturális és közművelődési feladatait Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §), a kulturális javak 

védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény, illetve a 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról, továbbá a 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti 

szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól határozzák meg. Az 

Önkormányzat kötelező feladata a 2011. évi CLXXXIX. törvényből kifolyólag a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme és a turizmussal 

kapcsolatos feladatok ellátása. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. 

(V.31.) önkormányzati rendelete vonatkozik a helyi közművelődésről, az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában biztosított jogkörében, valamint az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, 

a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. 

Az 1997. évi CXL. szakági törvény – illetve annak 2017-es módosítása – a tervezési és helyi 

kulturális folyamtok közé beemeli a kulturális alapellátás elvét. Ez a demokratikus alapelv új 

szakmai megközelítést kíván a könyvtári, levéltári, múzeumi és közművelődési terület 

munkatársaitól. A kultúra így lesz alapellátás „jogú”, mindenki számára hozzáférhető és 

biztosított elv.  

A rendelkezések szellemében és a gyáli fenntartói elkötelezettség okán minden településen 
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élőnek biztosított, hogy a kulturális alapellátás keretében igénybe vegye az önkormányzati 

fenntartású közművelődési intézmény szolgáltatásait, megismerhesse a kulturális javakat és 

ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi önismeret formálásában, 

valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a 

közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján. A jogszabály 

szellemében fontos, hogy műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, 

közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban 

meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen. A Törvény szerint művelődési 

céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, szervezeti és tartalmi 

segítséget kell, hogy kapjon. 

 

Továbbra is szem előtt tartja az intézmény a:  

 transzparenciát, 

 közpénz felhasználás során a takarékosságot, hatékonyságot, 

 közszolgáltatói attitűdöd,  

 magas szakmai minőségű és széles programkínálat megteremtését,  

 kompetenciafejlesztési folyamatok elindítását, innoválását,  

 az esélyegyenlőség biztosítását, 

 hatékony kommunikációt, 

 új közösségi kezdeményezések támogatását 

  

6. A KÖZMŰVELŐDÉS 2019-ES KERETEI  

 

6.1 GYÁL KÖZMŰVELŐDÉSI TERE, A KÖZÖSSÉGEK HÁZA 

A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár látja el. Ez a minőségi épület Gyál kulturális és közösségi életének központja, s 

egyre erősödő, a város határain túlmutató kisugárzásával központi szereplője a vonzáskörzet 

kulturális életének is. Palettáján képzőművészeti programok, zenei, mozgásművészeti, 

színházi, irodalmi, tudományos ismeretterjesztő események éppúgy megtalálhatók, mint a 

közösségi életet döntően a házban élő civil közösségek rendezvényei. Tanfolyamok, 

bemutatók, felnőtt-, gyermek- és családi programok mellett mozifilm-vetítések és a városi 

könyvtár szolgáltatásai, többek között az európai információs pont is részei a kínálatnak. Az 

intézmény munkatársai módszertani, szakmai segítséget adnak más intézmények, közösségek 

rendezvényeinek, programjainak megszervezéséhez, városi ünnepségeket szerveznek, s más 

szervezetekkel, intézményekkel együttműködve számos városi rendezvénynek is gazdái.  

A közház szolgáltatásait 2018-ban több mint hetvenezren vették igénybe. Az épületben a 

következő években javasolt egy generális felújítás, 1.600 négyzetméter alapterülete, 55.000 

kötetes könyvtára az intenzív használat okán lelakottá vált.  

 

6.2 BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK – FIATALOK, FIATAL FELNŐTTEK 

A közművelődés egyik legmunkaigényesebb területe – sajátos élethelyzetükből adódóan − a 

14–25 év közötti korosztály aktivizálása. Ki kell jelenteni, hogy a városban az ifjúság alapvető 

erőforrása és célja a közösségépítési folyamatoknak. Megfelelő szakmai stratégiával – és az 

annak megvalósításához szükséges eszközökkel – szükséges ösztönözni ebben a 

korosztályban az önművelődést, a szabadidő biztonságos eltöltésének lehetőségét. Fontos cél, 

hogy az új nemzedék hosszú távú jövőképpel rendelkezzen, képes legyen célokat kitűzni maga 

elé, rendelkezzen azzal a motivációval, amely ezek megvalósítására irányul. Az éves 

munkatervben kiemelt terület 2019-ben az ifjúságfejlesztés. Ifjúsági kerekasztal összehívását 

követően egy fejlesztési folyamat beindítása a cél.  

6.3 SZÉPKORÚAK 
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Magyarországon gyakorlatilag minden ötödik magyar a szépkorúak közé tartozik. A 

tapasztalatokban gazdag aktív idős ember erőforrás a közösségfejlesztés terén. A városi 

önkormányzat számos lehetőséget biztosít a korosztályba tartozó lakosok életminőségének 

fenntartásáért, így van ez a kultúra területén is. A programkínálat fenntartása kiemelt feladat, 

de emellett új, az aktív életmódot ösztönző, rekreációra épülő és a települési hagyományok 

feltárását szolgáló további kezdeményezésre is szükség van. E térem egészségvédelmi 

akciónapokat és a lokális kötődést erősítő hagyományfeltáró programokat is terveztünk a 

2019-es munkatervbe.  

 

6.4 TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK, FELNŐTTKÉPZÉS 

Az éves munkaterv szerint a tanfolyamok terén a Művelődési Központ egészségmegőrzéssel 

kapcsolatos aktív tanfolyamai mellett elméleti, szellemi kurzusokat is kíván indítani 2019-ben. 

A tanfolyamok, képzések hozzájárulnak a kulcskompetenciák megerősítéséhez, ezáltal az aktív 

munkaerő-piaci versenyképességhez. A tanfolyami kínálatnak tehát nemcsak az egészség és 

mozgásfejlesztésre kell kiterjednie, hanem hozzá kell járulnia az egész életen át tartó tanulás 

támogatásához. A Kormányzat ezen a területen hatékonyabb rendszer kidolgozását határozta 

el. Az oktatási rendszerből kikerülő, nyugdíjig munkát vállaló felnőttek képzése stratégiai 

kérdés. A felgyorsult világ új és új képességeket igényel az embertől. A készségek, képességek, 

új kihívások fejlesztésére a közművelődésnek folyamatosan készen kell állnia. A 

kulcskompetenciákra − anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai, 

természettudományi és technológiai kompetenciák, digitális kompetencia, a „tanulás tanulása”, 

személyközi és állampolgári kompetenciák, vállalkozói kompetencia, kulturális kompetenciára 

− építve számos releváns fejlesztési program indítása lehetséges. Minden korosztály számára 

létrehozható olyan programkínálat, amely egyszerre fejleszt és tekintettel van a korosztályi 

sajátosságokra. Fontos, hogy a tanfolyami, fejlesztési programstruktúra a valós igényekre 

épüljön, a képzési modulok komplexitása biztosított legyen, és a képzések egy része alkalmas 

legyen a saját bevétel növelésére is. Kompetenciafejlesztési, illetve D-körös képzések 

beindítását is ütemezzük.  

 

6.5 KÖRNYEZET- ÉS TESTKULTÚRA 

Gyál célja, hogy fenntarthatóan működő, a táji, természeti, települési és társadalmi 

környezetével harmóniában fejlődő kisvárosként működjön, amelynek egyrészt beépített 

területei a központban kisvárosi, a lakóterületeken kertvárosi jellegűek, másrészt a gazdasági 

tevékenységek és a lakófunkciók területileg szeparáltak, továbbá a városközpont irányítási, 

közszolgáltatási és kereskedelmi funkcióit tekintve megfelel a város és a kistérség lakosai által 

támasztott igényeknek. Megjelenésében vonzó, kialakultak a települési karakter egyes elemei. 

Az egészség, a környezet érték, tudatosítani kell a környezeti és természeti értékek 

megőrzésének fontosságát. A környezettudatos viselkedés elterjedésének legfőbb akadályai az 

ismerethiány, a pozitív minta hiánya, valamint a közösség együttműködésének gyengesége. 

Ezeken a területeken a közművelődésnek komoly feladata és lehetősége van. A közművelődés 

eszközeivel erősíteni kell a környezet-, egészség- és természetvédelmi ismeretek megszerzését. 

Ezen a területen a Gemenci Parkerdővel együttműködve 2 hónapos környezetvédelmi 

akcióhónapokra kerül sor.   

 

6.6 VÁROSMARKETING 

Az agglomerációs települések esetében fokozottan jelentkezik a minőségi élet és a fenntartható 

fejlődés feltételeinek biztosítása. A városmarketing gazdasági és közösségformáló erőforrás. 

A hatékony kommunikáció, a jó PR, a CSR érték. A kommunikációs mix fejlesztésében és 

tartalmi működésében a közművelődésben részt vállalóknak kulcsszerepük van. Az intézmény 
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megújult és dinamizált kommunikációs felületein erősíteni kívánjuk Gyál Város fő 

kommunikációs céljait a dél-pesti régióban.  

 

6.7 ERŐFORRÁSTÉRKÉP 

A közösségfejlesztési, közművelődési feladatok tervezésénél fontos a materiális és humán-

erőforrások felmérése, a költséghatékonyság tervezése. Egy pontos erőforrástérkép hatással 

van a lokális gazdaság, a munkahelyteremtés és a humánerőforrás fejlesztésre is. A globális 

és folyamatosan változó körülmények rugalmas helyzetfelismerést és beavatkozást 

igényelnek. Az intézmény 2019-ben ütemezi az erőforrástérkép elkészítését.  

 

7. FEJLESZTÉSEK 

Az elmúlt 13 évben hozzávetőlegesen 1 millió használója volt a Közösségi Háznak. A fenntartó 

ugyan folyamatosan gondoskodott az állagmegóvásról és fejlesztésekről, de az ingatlan 

megérett a generális felújításra. Elavult a fűtés-hűtési rendszer, a színházterem nem rendelkezik 

légcserélő rendszerrel. A bútorzat a nagy igénybevételnek köszönhetően gyorsan használódik, 

a könyvtár világítása, padlózata ma már rendkívül elavult. Ütemezve cserélni szükséges 2019-

től a tűz- és vagyonvédelmi érzékelőket. Szükséges irattár és két részből álló öltöző kialakítása. 

Nem megfelelő a számítástechnikai park.  

A nyílászárók elavultak. 2019-ben reális cél a kisebb lélegzetvételű fejlesztések elvégzése – a 

színháztermi függönyzet cseréje, a páholy visszaállítása, a hangtechnikai pult mozigépházba 

költöztetése, az akusztikai és esztétikai fejlesztések, a bútorzat pótlása, szakmai tevékenységet 

támogató elhasználódott eszközök pótlása. 

 

8. SZÁRMAZTATOTT SZOLGÁLTATÁS (TERMEK BÉRBEADÁSA) 

A művelődési ház termei (színházterem, kamaraterem, táncterem, civilterem, galéria) 

hasznosítása gazdálkodási feladat. A díjakról és a kedvezményekről az igazgató hatásköre 

dönteni. Bérlőink között többnyire egyéni vállalkozók, sportegyesületek, cégek, stb. vannak. 

2018-ban némi emelésre kerültek a bérleti díjak, a színházteremnél felszámoljuk, ha technika 

illetve technikusi segítségre van szükség. Az árképzésben szem előtt tartjuk a gyáli szervezetek 

értékteremtő tevékenysége és a piaci elvek alapján megvalósuló rendezvények közötti 

különbséget. A tornacsarnok elkészültével jelentős bevételkieséssel számolunk, hisz a Közház 

jelenleg számos sportalapú csoport működéséhez nyújt teret. A bevétel pótlására akcióterv 

készül. A büfé üzemeltetését egy tenderezési eljárásban javasoljuk rendezni.  

 

9. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

9.1. TÉRSÉGI SZEREPVÁLLALÁS, REGIONÁLIS, ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ 

RENDEZVÉNYEK 

Intézményünk továbbra is helyet biztosít olyan nagyobb, a városon túlmutató rendezvénynek 

melyeket civil közösségek, vagy gyáli intézmények szerveznek. Jelentősek a város klasszikus 

nagyrendezvényei: Böllérverseny, Gyermeknap, Pünkösdi Utcazenei Fesztivál, Városi 

születésnap, nemzeti ünnepek.   

 

9.2. NÉHÁNY TERVEZETT FŐBB RENDEZVÉNY 

1. anuár 22. Magyar Kultúra Napja 

2. február 9. Böllérverseny 

3. február 17: Kaleidoszkóp Színpad előadása 

4. február 21. Csernus Imre előadása 

5. március 3. Pindroch Csaba nőnapi rendezvény 

6. március 14. nemzeti ünnep   

7. március 22. Maros Művészegyüttes Gyálon 
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8. március 31: Csipkerózsika gyermekelőadás 

9. március-május környezettudatos akcióhónapok 

10. április 04. Térségi Nyugdíjas Klubok találkozója 

11. április 11. Költészet Nap 

12. május 05. Anyák napi program - Fogd kézen édesanyádat 

13. május: Tóth S. Tibor esélyegyenlőségi Piknik 

14. május 09. Neveléstani Konferencia 

15. május 18: Vörös István koncert 

16. május 25 Gyáli Gyermeknap 

17. május-június Gyáli Szabadtéri összművészeti estek 

18. június 9. Pünkösdi Utcazenei Fesztivál 

19. június-július gyermekfejlesztési táborok 

20. július: Kaleidoszkóp Színpad előadása 

21. június 1. Pedagógusnap  

22. június 29. Semmelweis Nap 

23. augusztus 20. Nemzeti Ünnep 

24. augusztus 24 Gyál Város Születésnapja 

25. szeptember Kistérségi Terménybemutató Kiállítás, Gyáli Kertbarát Kör 

közreműködésével 

26. szeptember Szüreti Fesztivál a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú 

Egyesületével  

27. szeptember Borverseny a Kertbarát Kör szervezésében 

28. október 1. Idősek Világnapja 

29. október. Kaleidoszkóp Színpad előadása 

30. október „Tét a jövőm!”- Iskolabörze 

31. október 23. nemzeti ünnep 

32. november Márton napi gyáli vigasságok 

33. november 15. Diabetes világnap a Gyáli Cukorbetegek Egyesületével közösen 

34. december Gyáli Adventi Programfüzér 

35. december 7. XXVIII. Gyáli Téli Tárlat 

 

9.3. A KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR ÁLTAL SZERVEZETT  

„… AZT A RAGYOGÓJÁT!” DAL- ÉS NÓTADÉLUTÁNOK  

A Kovács István Pál Dalkör hosszú évek óta szerves részét képezi a Háznak. Mi vagyunk a 

helyszíne az általuk szervezett dal- és nótadélutánoknak, melyek minden hónap második 

szombatját veszik igénybe. Mi adjuk el a jegyet, melyek összege utólag kerül kifizetésre nekik 

számla ellenében. Ebből fedezik többé-kevésbé az általuk elhívott művészek fellépti díját.  

2019-es időpontok: 

február 02., április 23., május 11., június 08., szeptember 21., október 12., november 09., 

december 15.  

 

9.4. ATTRAKTÍV PROGRAMKÍNÁLAT  

2019-ben új alapokat javaslunk a programkínálatban megvalósítani.  A Közösségi Ház 2019-es 

költségvetésében a fő hangsúlyt az identitás, a Gyáliság érzésének a megerősítésére tettük. A 

folyamatosan teltházas adventi programok – amelyekben a közösségfejlesztésnek és a közösség 

igényes szórakoztatásának – egyensúlya jött létre, amely bizonyította, hogy a megfogalmazott 

célok megerősítésére határozott gyáli igény van. A visszajelzések alapján a közösségek 

igénylik, hogy a város közművelődése ebbe az irányba fejlődjön. Ennek tükrében a meglévő 

értékek megerősítése mellett, több, az adventi programokban megalapozott közösségfejlesztési 

irányokat. Ilyen fejlesztési irány az ifjúsági kerekasztal, a környezettudatossággal, 
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esélyegyenlőséggel, a kompetenciafejlesztéssel, anyanyelvápolással és a helyismereti 

tudatossággal kapcsolatos programsorozatok.  

2018. őszén sikerült felépíteni egy sikeres gyermekszínházi bérletes sorozatot, 800 gyáli 

gyermek 7 alkalommal kapott minőségi színházi programot. A felnőttszínházi produkciók is 

teltházakkal mentek le az év második felében, itt is indokolt a kínálat fenntartása. A kulturális 

TAO jogszabályok változása ugyanakkor nehéz helyzetet teremtett. 

A koncert és zenei kínálatban a magas minőségre és a helyi ismertségre egyaránt alapozunk. 

Gyál méltó módon márkázhatja át – ezzel a minőségi kínálattal – a kulturális profilját a dél-

pesti régióban. 

 

9.5. PROGRAMTERV BONTÁSA 

 Karinthy örök ifjúsági projekt a Magyar Kultúra napján 6-8 osztályos gyerekeknek, 

Nemcsák-Tolcsvay est, Könczei zenekar Magyar Kultúra Napján 

 Kovács Kati anyák napi produkció a gyáli gyerekekkel 

 Gyáli összművészeti fesztivál 6 programnap (koncert, kiállítás, pódiumműsor, kreatív 

flashmob) 

 Dinosaurus Band, Tenks Lenks 

 Coinsidance Táncszínház 

 Zorán Adventi Koncert 

 Halász Judit Adventi Koncert 

 Török Ádám és a Mini 

 Tunyogi Emlékzenekar 

 Retro Party 4 db 

 Nótadélutánok civil egyesületi program 

 Nótadélután vendégénekesek civil egyesületi program  

 Szüreti rendezvény táncházi muzsika és népzenei program 

 Márton napi vigadalom (hagyományteremtő program) 

 

Ismeretterjesztő előadások 

 Pest-Budai Kézműves és Népművészeti egyesület előadássorozata 10 db 

 Gyerekfejlesztő nyári tábor 5 tematika (néptánc, tárgyalkotó, bábos, drámaperdagógiai, 

filmes-fotós) 

 

Komolyzenei koncert 

 Márványos Együttes 

 Mózes Tamara előadói est 

 

Fejlesztési programok 

 Kompetenciafejlesztési közösségi programok 60 esemény/év (bábfejlesztési, 

ifjúságfejlesztési projektek) 

 Író-olvasó találkozók 

 Tóth S. Tibor Esélyegyenlőségi Nap 

 Gyáli Ifjúságfejlesztési Kerekasztal Programok 10 esemény 

 Egészségtudatos életmód projektek 6 program 

 Gyáli advent készégfejlesztő programok 30 db 

 Helytörténeti tanulmánykötet és "állandó" kiállítás létrehozása 

 Környezettudatos akcióhónapok (föld, víz, fák, levegő napi akció és fejlesztési 

programok) 
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Tanfolyamok 

 Akrobatikus rock and roll 

 D képzési körök kompetenciafejlesztő tanfolyamok 4 tanfolyam 

 RSG torna 

 Tanfolyamok összesen: 

 

Gyermek színház 

 Óvodai színházi bérlet 12 előadás 4x3 előadás/év  

 Iskolai színház 4 előadás/év 

 Maros Művészegyüttes gyermekműsora 

 

Felnőtt színház 

 Mácsai Pál Azt meséld el Pista Mácsai Pál Örkény előadói est 

 Maros Művészegyüttes felnőttműsora 

 Játékszín - Két nő (Zsurzs Kati, Tóth Enikő) 

 Hobó Földes László előadói est 

 Pódium Színház - Charley nénje 

 Muszika hangja 

 Csipkerózsika VSG Táncszínház   

 Aznavour Musical Charles Azavour életrajzi színháza 

 

 Kiállítási programok: 10 kiállítási program 

 

10. CIVIL SZERVEZETEK 

A házban működő, illetve a ház szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő közösségek:  

- Gyál Városi Népdalkör 

- Kovács István Pál Dalkör Egyesület, 

- „Pörög a Gyáli Szoknya” Néptánccsoport, 

- Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub, 

- Gyáli Képzőművész Kör, 

- Gyáli Kertbarát Kör, 

- Őszidő Nyugdíjas Klub, 

- Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete, 

- Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub,  

- Gyáli Cukorbetegek Egyesülete,  

- Gyáli Védőnői Szolgálat,  

- FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, 

- Gondozónők a Gyál Városi Bölcsődéért, 

- Gyál Város és Kistérsége Civil Szervezetinek Szövetsége,  

- Gyáli Fogyasztóvédelmi Egyesület 

- Gyáli Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület 

- Így tedd rá 

Tevékenységüket továbbra is a gördülékeny együttműködést előmozdítva segítjük. A 

rendezvényeikhez helyiség és technika biztosítását adjuk térítésmentesen. 2019-ben az előző 

években bevált gyakorlat alapján heti két civil napot biztosítunk számukra.  

 

11. KÉPZŐMŰVÉSZETI ESEMÉNYEK 

Ezen a területen is fontos az előrelépés. A Gyáli Képzőművész Egyesülettel szorosabbra fűztük 

az együttműködést, kamaragaléria és folyosógaléria tér kialakítására kerül sor. Évi tíz kiállítás 

megrendezése a cél, beleértve a Gyáli Téli Tárlat színvonalas megrendezését. 
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12. GYÁL VÁROSI FÚVÓSZENEKAR 

A próbákra a lehetőséget továbbra is biztosítjuk a zenekar számára csakúgy, mint az önálló 

koncertezési lehetőséget. Programkínálatunkba szorosan beépítjük fellépéseiket. 

 

13. KALEIDOSZKÓP SZÍNPAD 

A közösség az elmúlt években kimagaslóan színvonalas tevékenységet végzett. Segítésük 2019-

ben is feladat, négy előadás megrendezését rögzítettük 2019-ben. 

 

14. GYÁLI MUSICAL STÚDIÓ 

A Musical Stúdió egy olyan csoport, mely többségében gyáli illetőségű tagokkal rendelkezik, 

és az elmúlt évek alatt volt már néhány sikeres fellépésük a Közházban. A csoport működése 

az intézmény részéről biztosított, 2019. február 3-án a stúdió Táncgála keretében mutatja be a 

teljesítményét. 

 

13. FILMSZÍNHÁZI TEVÉKENYSÉG 

A mozi újra indításának lehetősége pályázati megvalósítással lehetséges. A Közösségi Ház 

vizsgálja ennek lehetőségeit. Addig is az ifjúságfejlesztési koncepcióban kamaravetítésekre a 

könyvtári NAVA ponton keresztül pedig oktatási célokra tervezünk filmvetítéseket. A 

Közösségi Ház 2019-ben is tervezi a csatlakozást a Rajzfilmünnephez, illetve vizsgálja egy 

nyári kertmozi beindításának lehetőségét a belső udvaron.   

 

14. TANFOLYAMOK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT ÉS ISMERETTERJESZTŐ 

PROGRAMOK 

A tanfolyamok, szakkörök aktivitása olyan mértékű az intézményben, hogy a 16 és 21 órás 

idősávban nem tudunk további lehetőségeket – teremhiány miatt – biztosítani. Ismeretterjesztő 

programjainkkal segítjük a civil egyesületek előadássorozatait (Cukorbetegek Egyesülete, 

Kertbarát Kör, Gyáli Védőnői Szolgálat). Folytatjuk a Kaleidoszkóp Színpad, Gyáli 

Képzőművészeti Egyesület, Gyáli Musical Stúdió, Gyáli Néptánccsoport segítését helyszín és 

technika biztosításával. Nyáron tehetséggondozó alkotótáborokat szervezünk a gyerekeknek 

(színjátszó-, zenekari- és az olvasótábor). 

 

14.1. RENDSZERES FOGLALKOZÁSOK A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN: 

1. Ringató 

2. Aerobic 

3. Showtánc 

4. Tini karate 

5. Senior karate 

6. Gyerek karate 

7. Nippon Zengo 

8. Jamland Hip-Hop 

9. Callanetics 

10. Néptánc felnőtteknek (Pörög a gyáli szoknya egyesület) 

11. Gyerek néptánc (Pörög a gyáli szoknya egyesület) 

12. Néptánc gyerekeknek 

13. Női torna 

14. Idős torna 

15. Sakk (ingyenes) 

16. Cukorbetegek tornája 

17. Ritmikus sportgimnasztika 

18. Musical stúdió 
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19. Így tedd rá 

20. Salsa 

21. Gyermek kangoo 

22. Baba-mama klub 

23. Bábfejlesztési program (tervezett) 

24. Alkotóházi programsorozat (tervezett) 

25. Ifjúságfejlesztési kerekasztal projekt (tervezett) 

 

15. SZERVEZETI CÉLOK 

Fenntartói döntést igényel a Közösségi Ház létszámának emelése. Szakfelügyeleti vizsgálat, 

szakértői értékelés is megerősíti, hogy az intézményben létszámfejlesztés indokolt, a 

könyvtárban 1 fő további szakalkalmazott alkalmazása. Érdemes lenne átgondolni a 

kiszervezett éjszakai portaszolgálat kérdését. A kifizetett vállalkozói díj mértékéig, 2 fő 

műszaki gondnok-portaszolgálat munkatárs alkalmazására nyílna lehetőség, így a Közházban 

több épületműködtetési és létszámprobléma is megoldásra kerülhetne.   

 

16. A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL ÖSSZESSÉGÉBEN 

A 2019-es munkaterv egyszerre szól az intézmény szervezeti-szakmai kereteinek 

stabilizálásáról, az új fejlesztési irányok megalapozásáról és a nyugodt befogadói, empatikus, 

magnetikus szolgáltatói image erősítéséről. A Közösségi Ház alkalmassá tehető arra, hogy a 

dél-pesti térség meghatározó kulturális szolgáltatója legyen. A Közösségi Ház és Városi 

Könyvtárt munkatársai ezen cél mellett kötelezik el magukat 2019-ben. 
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17. KÖNYVTÁRI-KÖZGYŰJTEMÉNYI TEVÉKENYSÉG 1. SZ MERLLÉKLET: 
 

  

 

 

 

Készítette: Jene Miklósné 

mb. könyvtárvezető-igazgatóhelyettes 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A vezetői összefoglaló lényege a 2019. évi célok összefoglalása, 

erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása. 

Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek 

megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására. 

 

Célunk egy olyan korszerű könyvtár létrehozása, amely integráltan biztosítja a 

hagyományos és elektronikus dokumentumok elérését, az internet adta információs 

lehetőségeket, valamint a hatékony tanulásra és kreatív tevékenységekre alkalmazható 

közösségi helyet.  

 

Törekszünk a hagyományos könyvtár értékeinek megőrzésére, valamint a korszerű, 

minőségi szolgáltatásra. Az oktatási és közösségi igényeket figyelembe véve hatékony, 

gazdaságosan fenntartható, értékközvetítő és érték teremtő könyvtárat igyekszünk kialakítani, 

amely egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a kulturális értékekhez. 

Fontosnak tartjuk a lakosság könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítását, 

folyamatos fejlesztését. Ennek érdekében tervezzük a használói elégedettségmérést és 

igényfelmérést. Könyvtári szolgáltatásainkra és gyűjteményeinkre igyekszünk a figyelmet 

felhívni személyesen, a honlapon keresztül és hírlevélben is.  

A könyvtár állományát továbbra is folyamatosan fejlesztjük és feltárjuk. Figyeljük a könyvtári 

állomány gyarapítására kiírt pályázatokat. 

Könyvtárközi kölcsönzést nyújtunk és közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait az Országos 

Dokumentumellátási Rendszeren keresztül. 

 

Gyál helytörténeti értékeinek, kulturális, történelmi hagyományainak, gazdasági és társadalmi 

folyamatainak kutatását, összegyűjtését és bemutatását kiemelt feladatunknak tekintjük, ezt a 

munkát folytatjuk tovább, valamint szeretnénk elkezdeni a dokumentumok digitalizálását. 

 

2019-ben is szeretnénk rész venni a műhelynapokon, értekezleteken, ahol megismerhetjük, 

hogy a könyvtáros szakma hol tart, milyen kihívásokkal néz szembe, milyen aktuális 

feladatokat kell megoldania és tapasztalatokat, ötleteket tudunk cserélni más könyvtárosokkal. 

A könyvtár munkatársai a Könyvtári Intézet által meghirdetett akkreditált képzésein is 

folyamatosan részt vesznek. 

 

Könyveink elhelyezése egyre nehezebb a megtelt polcok miatt, melyek méretben sem felelnek 

meg könyvtári tárolásra, raktári helyiségünk pedig nagyon kicsi. Tervezzük az olvasóterem 

átrendezését, olvasósarkok kialakítását. 

 

Munkánk során törekszünk arra, hogy hatékonyan együttműködjünk a város 

vezetésével, oktatási intézményeivel, civil szervezetekkel és a közösségi házzal. 
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A Városi Könyvtár SWOT analízise: 

      

Erősségek: Gyengeségek: 
 

elektronikus katalógusban nyilvántartott  

és kölcsönözhető dokumentumállomány 

 

korszerűtlen világítási rendszer 

könyvtárközi kölcsönzés humánerőforrás hiány 

alapfeladatokon túli szolgáltatások szűkös anyagi keretek a programokra 

jól képzett szakemberek kiszolgálóterület hiánya (pl. raktár) 

sikeres pályázatok helytörténeti dokumentumok 

digitalizálása, hozzáférhetősége 

interaktív honlap, szervezett pr-tevékenység Online katalógus  

rendezvényeivel bekapcsolódik a város 

kulturális életébe 

a könyvtári szolgáltatások távoli elérési 

lehetősége 

jól megközelíthető, központi elhelyezkedés  

Lehetőségek: Veszélyek: 
 

kulturális szolgáltatások erősítése a kultúra szerepe háttérbe szorul 

együttműködő partnerek felkeresése elmaradó látogatók 

helytörténeti dokumentumok 

digitalizálása, hozzáférhetővé tétele 

gyorsan avuló információtechnika 

további pályázati lehetőségek bevonása a hátrányok nehéz kiküszöbölése 

újabb célcsoportok megkeresése, 

szolgáltatásbővítés 

alacsony ágazati bérek, fluktuáció 

veszélye, hiányzó életpályamodell 

folyamatos humánerőforrás-képzés  

technikai eszközök korszerűsítése  

online katalógus  

 

I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 
 

 

2019-ben indokolt 1 fő informatikus-könyvtáros szakalkalmazott munkatárs 

létszámfejlesztése. Jelenleg 3 fő könyvtáros dolgozik a közel hatvanezer kötetes állománnyal. 

Ahhoz, hogy könyvtárunk a XXI. század könyvtárának megfeleljen, az internet világában 

otthonról is elérje könyvtári adatbázisunkat, valamint a helytörténeti gyűjteményünk 

digitalizálása és hozzáférhetővé tétele szükségszerűvé teszi a létszám növelését. 

 

 

II. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

Nyitva tartás 
 

Nyitva tartás a (központi) könyvtárban 

2014. június 17-től megváltozott a nyitva tartásunk, amely egy héten 37 óra. 3 fővel működik 

a könyvtárunk folyamatosan, 2 szinten. A péntek délelőttöt a háttér munkák elvégzésére, 

elsősorban az új könyvek feldolgozására, fóliázására, a sérült könyvek javítására fordítjuk. A 

szabadságokat nyáron 3 hét zárva tartással tudjuk megoldani, a két ünnep között zárva leszünk. 

 

Olvasói és dolgozói számítógépek (db) 
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Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 
0 1 +100% 

Olvasói munkaállomás  5 6 +20% 

Dolgozói munkaállomás 4 4 0 

Összesen 9 11 +22% 

 

Az olvasói térben tervezünk egy olvasói munkaállomás beállítását, amelyen elérhető lenne a 

katalógusunk, digitalizált helytörténeti gyűjteményünk, valamint egyéb adatbázisok. 

 

Internetszolgáltatás változásának adatai  
 

Sávszélesség: 50 mb/secről 500 mb/secre növekedett 

Sebesség: 350-400 mb/sec 

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz  

 

Könyvtári gyűjtemény 

Gyűjteményfejlesztés   

 

Mutatók 2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

változás %-

ban előző 

évhez 

képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  5.398.938 5.500.00

0 

+2% 

- ebből folyóirat (br. Ft) 270.100 290.000 +7% 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(br. Ft) 

15.528 25.000 +61% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

1034 1040 +1% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 

2 8 +300% 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 

   

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 

(db) 

   

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 2599 2700 +4% 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  1114 1100 -1% 

 

 

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése 

A könyvtári állománygyarapításunk mértékét meghatározza, hogy az adott évben mekkora 

összeg szerepel a jóváhagyott intézményi költségvetésben erre a célra, illetve az, hogy a 

könyvtárak számára kiírt pályázaton mekkora összeget tudunk nyerni. Az Érdekeltségnövelő 

Pályázaton és a Márai program pályázatán idén is szeretnénk részt venni, illetve figyeljük az 

egyéb könyvtárbővítési és könyvtárgyarapítási pályázatokat is. 

Állománygyarapítás során továbbra is figyelembe vesszük olvasóink érdeklődését, a hiányzó 

sorozatok pótlását, az újonnan megjelenő könyvek mellett a régóta keresett művek felkutatását 

és beszerzését. Kiemelten figyelünk a gyermek és ifjúsági irodalom széleskörű bővítésére, a 
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helytörténeti dokumentumok felkutatására, valamint névadónkról, Arany Jánosról szóló 

kiadványok gyűjtésére. 

A dokumentumok beszerzését több helyről (könyvnagykereskedés, kiadók, internetes 

könyváruházak) tervezzük megvalósítani, figyelembe véve a könyvek kedvezőbb beszerzési 

árát és a hiányok pótlásának lehetőségét. Igyekszünk folyamatossá tenni a beszerzéseket az év 

során, hogy az új megjelenésekből tudjunk vásárolni. 

 

Az állománygyarapítás forrásai: 

 költségvetés 

 Érdekeltségnövelő támogatás 

 NKA Márai-program 

 ajándékba kapott dokumentumok: olvasóinktól, támogatóinktól, szerzőktől, kiadóktól 

stb. 

 Adó 1% 

 

   Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

változ

ás %-

ban 

előző 

évhez 

képest 

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 

2599 2700 +4% 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)  

0,20 0,20 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 

hozzáférhetővé válásának időtartama napokban 

kifejezve (átlagosan) 

80 70 -12% 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

80 70 -12% 

 

 

A vásárolt új dokumentumokat könyvtári bélyegzővel megjelöljük, vonalkóddal és leltári 

számmal ellátjuk és rögzítjük a SZIKLA 21 Integrált Könyvtári Rendszer számítógépes 

adatbázisába. A hagyományos csoportos leltárkönyvben is leltárba vesszük, és éves szinten 

összesítjük az állomány nagyságát. Az új könyvek gerincére szak-és Cutter-számot ragasztunk 

fóliázás előtt, így könnyebb visszaosztani a helyére és az olvasók is hamarabb megtalálják a 

könyveket. (2019-ben tervezzük a sorozatok kötetszámát is feltüntetni a könyvek gerincén.) 

Ezek után kerül sor a könyvek fóliázására, majd kikerül a kölcsönző térbe. 

A feldolgozás és a fóliázás idejét igyekszünk minél inkább lerövidíteni, hogy mielőbb 

kölcsönözhetők legyenek az új könyvek, de ezt nehéz megoldani a kis létszámú 

humánerőforrással. 

 

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIKLA 21 Integrált 

Könyvtári Rendszer beszerzés éve 2005. Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2019-ben. 
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Állományvédelem: a hiányos létszám miatt erre nincs lehetőség, nem biztosított. 

 

Mutatók 
2018. évi 

tény 

2019. 

évi terv 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, 

savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült dokumentumok száma 

   

Muzeális dokumentumok száma     

Restaurált muzeális dokumentumok száma     

Az állományvédelmi célból digitalizált és a 

konvertált dokumentumok száma 

    

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma     

 

Muzeális dokumentuma nincs a könyvtárnak. Továbbra is folytatjuk a fűzött könyvek 

védőfóliával való bekötését. Így hosszabb lesz a könyvek élettartama, másrészt az esetleges 

szennyeződések könnyen eltávolíthatók a könyvek felületéről. Az új könyveket fóliázás után 

kölcsönözzük. A rossz állapotban lévő szakadt, lapjaira hullott könyveket igyekszünk 

megragasztani, állagukat minél tovább megóvni. A helyi folyóirat aktuális évfolyamának 

bekötését külső szakemberre bízzuk. 

 

 

Könyvtárhasználat 

Könyvtárhasználat  
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 1733 1700 -2% 

A könyvtári látogatások száma (db)   10449 10970 +5% 

Ebből csoportok (db) 9 10 +11% 

 

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.  

 

Korábban a könyvtár másképpen kezelte a tagság meghosszabbítását, de ezt a 2018. májusban 

életbe lépő GDPR rendelet miatt, szigorú adatvédelmi nyilatkozat kitöltéséhez köti, ezért 

csökkent a beiratkozottak, illetve a tagsághosszabbítások száma. 
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Dokumentumforgalom 

Könyvtárhasználat  2018. évi tény 2019. évi terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 35464 35500 0 

- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok 

száma (db) 
0 0 0 

Helyben használt dokumentumok (db) 76790 77000 0 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 0 0 0 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 12 12 0 

Irodalomkutatások, témafigyelések száma 

(db) 
238 238 0 

 

A kölcsönzött dokumentumok száma egy-két éve nem változik. A helyben használt 

dokumentumok száma magas, az óvodai és iskolai könyvtárlátogatásoknál a gyerekek aktívan 

használják a könyvtár állományát. 

Az állományunkból hiányzó könyvek kölcsönzését továbbra is könyvtárközi kölcsönzéssel 

biztosítjuk olvasóink számára a Pest Megyei Könyvtárból, és ODR-en keresztül más 

könyvtárak, elsősorban a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állományából. 

Sajnos évek óta egyre kevesebben veszik igénybe ezt a szolgáltatást annak ellenére, hogy 

rendszeresen felhívjuk olvasóink figyelmét erre a lehetőségre. 

Ennek egyik oka, hogy a budapesti szakkönyvtárak és a nagy állománnyal rendelkező 

közkönyvtárak (pl. a FSZEK) közel vannak, könnyen elérhetőek. Másik ok, hogy néhány éve a 

postai úton kiszállított könyvek postai szállítási költségét a kérő olvasónak kell fizetni, ami több 

könyv esetén jelentős többletköltséggel jár. Emiatt több alkalommal nem került sor 

könyvtárközi kölcsönzésre, mert az olvasó inkább nem kérte a dokumentumot. 

 

Online és elektronikus szolgáltatások  
A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben 

fejlesztése tervezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.  

 

Szolgáltatás 2019-ben tervezett 

(I=1/N=0) 
A fejlesztés részletes leírása 

Honlap 1  

OPAC 1 Saját katalógus 

Adatbázisok /hazai vagy 

külföldi adatbázis/ 

1 digitalizált helytörténet, Nava, 

Arcanum 

Referensz szolgáltatás 1  

Közösségi oldalak  1 a közösségi házzal közösen 

Hírlevél 0  

RSS 1  
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Online szolgáltatások  

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Távhasználatok száma 5184 5300 +2% 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 

nyelveken érhető el a magyaron kívül  

0 0 0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 

5 5 0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 

összesen 

60 60 0 

A könyvtárban használható adatbázisok száma  3 +100% 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 

száma (db) 

   

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 

igénybe vevő használók száma (fő) 

   

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 

(használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 

   

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 

publikációként elérhetővé tett dokumentumok 

száma (db) 

   

 

Ezen szolgáltatások jó része (honlap, közösségi oldal, hírlevél) működik folyamatosan. 2018-

tól egy új, modernebb és felhasználóbarát honlapot használunk. Távoli elérésű elektronikus 

katalógus rendszerünket szeretnénk távoli elérésűvé tenni, aktiválni, így lehetőséget biztosítva 

az online hosszabbításra és előjegyzésre. A hazai adatbázisok elérhetőségét is szeretnénk 

megvalósítani (pl. Arcanum, Nava), amint az olvasótérben sikerül új olvasói munkaállomást 

beállítani. 

 

 

Digitalizálás  

 2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

változás %-ban előző 

évhez képest 

Digitalizált dokumentumok száma   10  

 

A helytörténeti anyag digitalizálását szeretnénk elkezdeni, amelyre humánerőforrás hiányában, 

eddig még nem került sor. 

 

Képzések, könyvtári programok, kiállítások 

 

2018. évi tény 
2019. évi 

terv 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Az összes könyvtári képzés, program száma 
52 65 +25% 

A könyvtári programokon, képzéseken 

résztvevők száma összesen 
3345 3825 +14% 

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 

támogató helyi kiadványok száma 
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Téma szerint 

 

 2018. évi tény 
2019. évi 

terv 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzések és programok 

száma  

   

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzéseken és 

programokon résztvevők száma 

   

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzések és 

programok száma 

3 5 +67% 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és 

programokon résztvevők száma 

10 20 +100% 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzések, továbbképzések száma 

   

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzéseken, továbbképzéseken 

résztvevők száma 

   

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozások száma 

9 12 +33% 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők száma 

190 240 +26% 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 

közösségi programok, rendezvények száma 

összesen 

15 15 0 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 

közösségi programok, rendezvényeken 

résztvevők száma 

308 360 +17% 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 

száma  

3 4 +33% 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 

látogatóinak száma 

1285 1300 +1% 

Egyéb témájú programok, képzések száma 22 29 +32% 

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők 

száma 

1552 1900 +22% 

Az összes könyvtári képzés, program száma 52 65 +25% 
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Célcsoport szerint 

 Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint. 

 

 

2018. évi 

tény 

2019. 

évi 

terv 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a 

társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális 

képzések, programok száma 

   

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a 

társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális 

képzéseken, programokon résztvevők száma 

   

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programok száma 
   

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programokon résztvevők száma 
   

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma 
   

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

   

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett 

programok, képzések száma 
3 5 +67% 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett 

programokon, képzéseken résztvevők száma 10 20 +100% 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények 

száma  
16 18 +13% 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken 

résztvevők száma 
1064 1100 +3% 

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma 

 
33 44 +33% 

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma 2271 2705 +19% 

Az összes könyvtári képzés, program száma 52 65 +25% 

 

2018-ban az iskolai és óvodás csoportok könyvtárlátogatása nőtt. Könyvtárunk 2007 óta tart 

alapfokú internet tanfolyamot elsősorban idősebb korosztály számára, amit 2019-ben is 

szeretnénk folytatni. 

Családi programjainkat tovább folytatjuk, minden hónapban lesz Mesevarázs, szombat 

délelőttönként szülőkkel, nagyszülőkkel együtt várjuk a gyerekeket mesehallgatásra és 

kézműves foglalkozásokra. Tematikus rendezvényeinken tovább bővítjük. 

Nyáron ismét lesz olvasótábor, 8-12 éves és 12-14 éves korosztály számára, melyen 

kirándulunk, sokat játszunk, és egy adott téma köré építjük fel a foglalkozásainkat. 

A vakáció ideje alatt társasjátékos délutánra és diafilmvetítésre várjuk az érdeklődőket. 

A könyvtárban működő Irodalmi Szalonra egyre nagyobb az érdeklődés, amelyet továbbra is 

minden hónapban megtartunk. 
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Író-olvasó találkozót is tervezünk, Böszörményi Gyulával, Vekerdy Tamással és Kovács 

Attilával (Holden Rose). 

Szeptember végén a Népmese Napját hagyományosan óvodásokkal fogjuk megünnepelni a 

gyerekkönyvtárban. 

Idén is szeretnénk rész venni a Városi Gyereknapon és az Advent Gyálon rendezvénysorozaton, 

amire irodalmi totókkal és kvízekkel is készülünk a gyerekeknek és szüleiknek. 

Irodalmi pályázatainkat folytatjuk, a versíró pályázatot tavasszal, a prózaíró pályázatot pedig 

ősszel fogjuk kiírni. 

Terveinkben szerepel Arany János verseinek illusztrálása rajzpályázat meghirdetése felső 

tagozatosok részére. 

Négy minikiállítás lesz a könyvtárban, Ady Endre halálának 100. évfordulójára, amely már 

megtekinthető a könyvtárban. Arany János születésének évfordulójára is már elkészült a 

kiállítási anyag és márciusban lesz megtekinthető, valamint a Költészet Napjára készülünk a 

gyáli költők verseiből szemezgetve, majd az 1956-os forradalomra emlékezünk. 

Hagyományosan könyvtári program az Országos Könyvtári Napok egész heti 

rendezvénysorozata októberben. 

 

A könyvtár 2019-ben tervezett programjai: 
 

hó nap rendezvény 

január 10.  Irodalmi Szalon 

 17. Arany János verseinek illusztrálása. Rajzpályázat kiírása 

 17. Versíró pályázat kiírása 

 18. Liliom Óvoda Csibe csoport könyvtárlátogatás 

 24.  Ady Endre halálának 100 évfordulójára mini kiállítás 

 26. Mesevarázs 

február 5. Internet tanfolyam 

 9. Farsangi készülődés 

 14. Irodalmi Szalon 

 15. Diavetítés 

 22.  Arany János mini kiállítás 

 23. Mesevarázs 

március 1. Arany János verseinek illusztrálása. Rajzpályázat 

eredményhirdetése 

 5. Internet tanfolyam 

 7. Irodalmi Szalon 

 30. Mesevarázs 

április 5. Versíró pályázat eredményhirdetése 

 11. Költészet Napja mini kiállítás 

 12. Rédli László „Egy regénye mindenkinek van” előadás 

 13. Húsvétoló 

 18. Irodalmi Szalon 

 27. Mesevarázs 

május 4. Anyák napi kézműveskedés 

 7. Internet tanfolyam 

 10. Író-olvasó találkozó Böszörményi Gyulával 

 16. Irodalmi Szalon 

 17. Távközlés Világnapja – okostelefon használata előadás 

 25. Városi Gyereknap 
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június 6. Irodalmi Szalon 

  Szent Iván Éj a könyvtárban Farkas Évi színművésznővel 

 25-28. Olvasótábor 8-12 éveseknek 

 29. Mesevarázs 

július 2-5. Olvasótábor 12-14 éveseknek 

 11. Irodalmi Szalon 

 19. Szünidei társasjátékozás 

 27. Mesevarázs 

augusztus 8. Irodalmi Szalon 

 31. Mesevarázs 

szeptembe

r 

3. Internet tanfolyam 

 12. Irodalmi Szalon 

 26-27. Népmese Napja 

 28. Mesevarázs 

október 1-5. Országos Könyvtári Napok rendezvény 

 10. Irodalmi Szalon 

 11. Prózaíró pályázat kiírása 

 15. 1956-os forradalom mini kiállítás 

 15. Internet tanfolyam 

 26. Mesevarázs 

november 6. Író-olvasó találkozó Vekerdy Tamással vagy Kovács Attilával 

(Holden Rose) 

 14. Irodalmi Szalon 

 23. Mesevarázs 

december 3-21. Ünnepi könyvvásár a könyvtárban 

 5. Prózaíró eredményhirdetése 

 12. Irodalmi Szalon 

 14. Adventi készülődés 

 21. Adventi Mesevarázs 

 

A könyvtár nem biztosít nemzetiségi könyvtári ellátást. 

 

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  

Szolgáltatások száma 2018. évi tény 2019. évi terv 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő IKT 

eszközök száma 

1 felolvasó-

szoftver 

1. 1 db. siketek és 

nagyothallók 

részére 

 

Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások száma 

0 0  

Több siket és nagyothalló olvasója is van a könyvtárnak, ezért 2019-ben szeretnénk egy 

induktív hurkos erősítőt, hogy ezzel is segíthessük ezen olvasóink könyvtárhasználatát. 

 

 

FEJLESZTÉSEK 
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A könyvtár többször beázott az elmúlt évben, sajnos a falakon is látszanak a beázás nyomai, 

így szükséges egy festés (A tető kijavítása 2018-ban megtörtént.) 

A világítás korszerűtlen, bár apró lámpacserék történtek, de alapjában véve az olvasóterem 

sötét, az olvasó-, és munkaállomások feletti világítás is idejétmúlt, fontos lenne egy teljes 

világításcserére, korszerűsítésére. 

A könyvtár nem klimatizált és a szellőzés sem jó. Nyáron a gyerekkönyvtárban, ami a tetőtérben 

van elhelyezve a kinti hőmérséklethez képest 5-10 fokkal melegebb van. 

Az elmúlt években, a könyvtárban apró javítások történtek. Idén szeretnénk a teljes padlózatot 

kicserélni, mert a 17 éves padlószőnyegünk nagyon rossz állapotban van. 

Terveink között szerepel a gyerekkönyvtárba vezető lépcsőforduló kifestése, gyerekbaráttá 

tétele. A szalagfüggönyeink egy része sérült, hiányos, ennek javítása, cseréje is fontos feladat. 

2019-ben szeretnénk a folyóirattartó polcainkat keskenyebb, kisebb helyigényű, átláthatóbb 

polcokra cserélni, valamint a felnőtt könyvtárat a használói igényeknek megfelelő, jól láthatóan 

strukturált, az olvasó kényelmét szolgáló kölcsönzői térré alakítani. 

 

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések 

 

Megnevezés darab ezer forint megjegyzés 

Számítógép    

ebből olvasói 1 120.000 olvasói munkaállomás, helyi adatbázis 

ebből szerver    

IKR fejlesztés:  2 250.000 hazai adatbázisok 

Nava, Arcanum 

egyéb: …….. 2 100.000 15 rekeszes folyóirat állvány 

Eszközbeszerzésre fordított összeg 

összesen  

 470.000  

 

Az érdekeltségnövelő támogatás egy részéből a raktárban lévő számítógépnek a cseréjét 

tervezzük, mely régi, technikailag elavult és jelenleg nem működik, a javítása és a fejlesztése 

pedig költséges, viszont az állományunk feldolgozásához szükséges. 

Az olvasóterembe szeretnénk egy számítógépet, amelyen elérhető lenne többek között a 

katalógusunk, a digitalizált dokumentumok, helyi sajtó, Nava.hu és egyéb hasznos adatbázisok. 

Szeretnénk egy folyóirattárolót a felnőtt könyvtár olvasótermébe. 
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V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

 

Kommunikáció 2018. évi tény 
2019. évi 

terv 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Kommunikációs költségek (Ft) 0 0 0 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 6 6 0 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 8 8 0 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 

nélkül) 

20-helyi újság 20-helyi 

újság 

0 

Online hírek nincs 

információ 

nincs 

információ 

 

Közösségi médiában megjelenő hírek 35 50 +43% 

Hírlevelek 36 36 0 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól 

függetlenül, becsült érték) 

0 0 0 

Egyéb:….    

 

Eseményeinkről rendszeresen tájékoztatjuk továbbra is a lakosságot és olvasóinkat. Az 

iskolákat, óvodákat plakátjainkkal rendszeresen felkeressük, felvilágosítást adunk a 

gyerekeknek és felnőtteknek szóló rendezvényeinkről. 

A Könyvtári Hírmondó, a könyvtári kalauzzal azonos papír formában ad tájékoztatást 

programjainkról, könyvtári hírekről, könyvajánlóval, képekkel és idézetekkel színesítve. A 

minden hónapban megjelenő és frissülő kiadványt havonta 40-60 példányban nyomtatjuk és 

helyezzük el az információs pultnál és a könyvtárban. 

Legfontosabb tájékoztató felületünk a közösségi ház weboldala: www.gyalikozhaz.hu  

Ezen belül részletes könyvtári oldalunk van, ahol a legfrissebb programjaink és a legfontosabb 

információk megtalálhatóak a könyvtár életéről. 

Rendszeresen tájékoztat a könyvtár programjairól a vecsési Williams TV (olvasótáborok, 

versíró pályázat eredményhirdetése, vetélkedő) is. 

A Dabas Rádió is évente több alkalommal beszámol könyvtárunk aktuális rendezvényeiről, 

Gábor Anikóval tartjuk a kapcsolatot. 

Facebook oldala a könyvtárnak külön nincs, a közösségi házzal közös felületen hirdetjük 

programjainkat és az aktuális könyvtári információkat. 

 

Partnerség, együttműködések 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 2018. évi tény 
2019. évi 

terv 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 

11 11 0 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

8 8 0 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma  0 0 0 

 

 

 

 

2018-ban több diák jelentkezett közösségi szolgálatra, ezt továbbra is szeretnénk támogatni. 

http://www.gyalikozhaz.hu/
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A közösségi szolgálat célja, hogy erősítse a fiatalokban a társadalmi felelősségvállalás 

fontosságát, elősegítse a szolidaritás és tolerancia, valamint az együttműködés és 

problémamegoldás fejlesztését. A diákok fogadása előtt az adott oktatási intézménnyel minden 

esetben együttműködési megállapodást kötünk. 

 

Partnerség 

A könyvtárral írásos együttműködést kötő 

partnerek száma 2018. évi tény 2019. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Civil szervezetek    

Határon túli könyvtárak    

Vállalkozók 1 3 +200% 

Oktatási intézmények 9 9 0 

Egyéb    

Összesen 10 12 +20% 

 

Írásos együttműködési megállapodásunk nincs minden partnerünkkel, de több alkalommal 

közös programot valósítottunk meg oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel. 

 

Használói elégedettség mérés 

Használói igény- és elégedettség 

mérések 
2018. évi tény 2019. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez képest 

A használói igény- és elégedettség-

mérések száma 

0 1  

A használói igény- és elégedettség-

mérések során a válaszadó használók 

száma 

0 150  

 

2019-ben tervezünk a gyáli lakosság körében használói elégedettségmérést. A megkérdezettek 

véleményére támaszkodva szeretnénk a könyvtár szolgáltatásait fejleszteni olyan irányba, 

amivel a használók igényeihez tudunk igazodni. 

 

Tervezett innovatív megoldások, újítások:  
 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Lejárati határidő 

emlékeztető 

Az elektronikus szolgáltatások térhódítása nyomán a használók  

informálódása is folyamatosan változik. Az olvasói igényekhez igazodva a 

könyvtár lejárati emlékeztető kiküldését szeretné lehetővé tenni – 

a kikölcsönzött dokumentumok lejárati határideje előtti napokban a  

használó e-mailben kapna értesítést a határidő közeledtéről – ezáltal  

kényelmesen hosszabbíthatja meg a határidőket, illetve időben 

visszahozhatja a kikölcsönzött dokumentumokat.  
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Dátum:  Gyál, 2019. január 29.        

 …………………………. 

aláírás 

               Intézményvezető 

 

 

 

Dátum:        …………………………….. 

         aláírás 

        Fenntartó 

 

 

 

 

    

 


