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7. napirendi pont 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya: 2015. évi községi Közművelődési Terv elfogadása 

 

 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály:  

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

Előterjesztő: Bárányos Csaba polgármester 

 

Előterjesztést készítette: Bárányos Csaba polgármester 

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Önkormányzat közművelődési feladatait részben saját maga, részben a Tabajdi Oktatásért 

és Ifjúságért Közalapítvánnyal kötött feladat ellátási szerződés alapján látja el. 

A település könyvtári ellátás biztosítását az önkormányzat a Fejér megyei könyvtárral kötött 

megállapodással meghatározottak szerint a Megyei Könyvtár szolgáltatásainak 

igénybevételével teljesíti oly módon, hogy az igénybevett szolgáltatások fogadására alkalmas 

könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet a 

Tabajdi Oktatásért és Ifjúságért Közalapítvánnyal kötött szerződés alapján. 

 

A Közművelődési feladatok legfőbb színtere az IKSZT központ (Kossuth u. 31.), melynek 

fenntartását és működését támogatói- és feladat ellátási szerződés alapján pénzügyileg 

költségvetési szakfeladatként látja el.  

A 2015. évi közművelődési terv a Tabajdi Oktatásért és Ifjúságért Közalapítvánnyal kötött 

megállapodás, valamint előzetes egyeztetés alapján a helyi esélyegyenlőségi program 

figyelembevételével került meghatározásra. 

A programterv természetesen folyamatosan alakul, a lakosság igényei figyelembevételével. 

Kérem a tisztelt képviselőket, hogy az előterjesztésben szereplő közművelődési tervet elfogadni 

szíveskedjenek. 

Tabajd, 2015. február 23. 

     Tisztelettel:           

         Bárányos Csaba 

                                  polgármester 

 

Határozati javaslat: 

 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …../2014. (III.27.) számú határozata  

 

2014. évi Közművelődési Terv elfogadásáról 

 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét 

képező közművelődési tervet elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos a 2015. évben 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI TERV 

 
1. Munkaidő, munkarend 

1 fő 40 órás 

1 fő közhasznú 40 órában  

 

Nyitva tartás: 

 

hétfő  9-18 

kedd  9-18 

szerda  9-18 

csütörtök 10-19 

péntek  10-19 

szombat 10-19 

A nyitva tartás az aktuális programok szerint változhat, de rövidebb a pályázat miatt nem 

lehet. 

Az internetes terem nyitva tartása: 

 

kedd  14-18 

szombat 14-19 

 

2. Könyvtár nyitva tartása 

Az IKSZT pályázat értelmében a könyvtár a Kultúrház nyitva tartási idejében mindig nyitva 

tart. 

 

3. Tárgyi feltételek 

Az IKSZT pályázatnak köszönhetően tárgyi feltételeink igen jók. A könyvtári támogatásnak 

köszönhetően a könyvtár berendezéseit bővíteni tudtuk. Ezt a 2015-es évben még tovább 

fogjuk fejleszteni. 

Több programunkhoz elengedhetetlen az önkormányzati sörpadok, asztalok használata. 

A Kultúrház berendezése ízléses, kellemes, a látogatók igényeit kielégíti. Igazán büszke lehet 

rá a lakosság és az önkormányzat! 

 

4. Könyvtári szolgáltatások 

 Könyvtári dokumentumok helyben használata, kölcsönzése 

 Dokumentumok előjegyzése 

 Könyvtárközi kölcsönzés (könyvtárközi kölcsönzés mindenkori díja az olvasót 

terheli – 2/2015.(2015.I.05.) számú Kuratóriumi határozat) 

 Felvilágosítás, könyvajánlás, tájékoztatás 

 Másolat készítése 



5. A tárgyév kiemelt feladatai 

2015. évi kiemelt programok 

6.   

időpont esemény  helyszín 
január 9. Málenkij robot ünnepség önkormányzat 

február 13. Diszkó Kultúrház 

február 28. Terem – sport verseny Kultúrház 

március 7. Tabajdi kosár Faluház, Kultúrház 

március 15. Nemzeti ünnep önkormányzat 

március 28. Népi játszóház Kultúrház 

április 4. Húsvéti játszóház Faluház, Kultúrház 

május 23. Vakarcs Fesztivál Faluház, Kultúrház 

május 1. Mezítlábas Nap Mezítlábas park 

május 30. Községi gyereknap Mezítlábas park 

június Trianoni megemlékezés önkormányzat 

június  Művészetek találkozása Kultúrház 

június 27. Szent Iván éj Mezítlábas park 

július   Színházi tábor iskola 

július 25-27. Mezítlábas Napok Mezítlábas Park 

augusztus 20. Falunap 
Szent István ünnepe 

önkormányzat, Mezítlábas 
park 

augusztus 10-16. Mezítlábas tábor Kultúrház, Mezítlábas park 

szeptember 27. Népmese napja Kultúrház 

október 1. Idősek napja Kultúrház 

október 3. Szüreti bál Kultúrház 

október 6. Aradi vértanúkról 
megemlékezés 

önkormányzat 

október 23. Nemzeti ünnep önkormányzat 

november  Márton napi lámpás 
felvonulás 

Kultúrház 

december adventi készülődés, adventi 
vásár, Mikulás, betlehem 

felállítása 

önkormányzat, Kultúrház, 
iskola, óvoda 

 
Állandó programok a Kultúrházban: 

hétfő  Kempo 

 kedd   

 szerda  Baba – Mama Klub 

Falugazdász fogadóórája 

   Kézimunka klub 

   Kempo 

   Dalkör 

 csütörtök Pilates 

 péntek   
 

 

 


