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Bevezetés 
 

 

1.1  Törvényi háttér 
 

A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló, többször módosított 1949. évi XX. törvény 70/F. § (1) – 

(2) bekezdése szerint: 

„(1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez való jogot.  

(2) A Magyar Köztársaság ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az 

ingyenes és kötelező általános iskolával, képességei alapján mindenki számára hozzáférhető közép és 

felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.” 

 

A közművelődéshez való jog tehát az állampolgárok alapvető joga, a közművelődés közügy. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) preambuluma 

szerint: 

 „Az Országgyűlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai 

Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi közösségek önkormányzáshoz 

való jogát. A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége – 

közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata útján – önállóan és demokratikusan intézze a 

helyi érdekű közügyeit.” 

 

Az Ötv. 8. § (1) – (3) bekezdései alapján: 

„8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a 

településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a 

lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak 

és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom 

elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel 

történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság 

biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a 

helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, 

oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való 

gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport 

támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges 

életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a 

lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és 

módon lát el. 

(3) Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és 

közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagyságától, a 

lakosságszámtól, és egyéb feltételektől függően eltérően is megállapíthatók.” 
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A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, 1997. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: Törvény) a települési önkormányzatok közművelődési feladatai 

körében az alábbiakról rendelkezik: 

„76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása. 

(2) Ennek formái különösen: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, 

a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 

megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, 

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.” 

„77. § A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján 

rendeletben határozza meg, hogy a 76. §-ban felsoroltakból mit, milyen konkrét formában, módon és 

mértékben lát el.” 

„78. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos 

megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. 

(2) Megyei jogú városban, városban, fővárosi kerületben az önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt 

feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít. Községekben az önkormányzat közösségi 

színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. 

(3) Az önkormányzat a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény fenntartójaként, illetve a 

közösségi színtér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési 

megállapodásban biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő 

rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a színtér vagy intézmény szolgáltatásait, és az 

igénybevétel idejére a minimális működési feltételek rendelkezésre álljanak. 

(4) A települési önkormányzat indokolt esetben engedélyezi az általa fenntartott közösségi színtér, 

illetve közművelődési intézmény más célra történő átmeneti igénybevételét, tevékenységének évente 

legfeljebb 2 hónap időtartamú szüneteltetését. Ha a települési önkormányzat közművelődési 

megállapodás alapján biztosítja a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény működését, 

akkor évente 2 hónapon túli szüneteltetés esetén új közművelődési megállapodással biztosítja a 

településen a közművelődési szolgáltatásokat. 

(5) Az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e 

törvényben foglaltak alapján: 

a) meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait, 

működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait, 

b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, 

jóváhagyja, szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését, 

c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény 

fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi 

feltételeket, 

d) kijelöli a közösen létesített vagy önkormányzatok közötti társulásban fenntartott közösségi színtér, 

illetve közművelődési intézmény esetében a működtetői jogok gyakorlóját.” 
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„79. § (1) A települési önkormányzat az önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési 

feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, 

magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet. 

(2) A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell: 

a) az elvégzendő közművelődési szolgáltatást és annak díját, 

b) a közművelődési tevékenységben érintettek körét, 

c) az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatásokat, 

d) a közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát és 

rendszerességét, a közösségi színtér, illetőleg közművelődési intézmény közművelődési célú 

minimális nyitva tartását; 

e) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, 

f) közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget. 

(3) A közművelődési megállapodást a helyben szokásos módon kell közzétenni.” 

„80. § A települési önkormányzat a rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására 

pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat. E támogatás 

nem veszélyeztetheti a közművelődési rendeletben rögzített feladatok megvalósítását.” 

„81. § (1) Az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó közművelődési intézmény létesítése, 

átszervezése, megszüntetése illetőleg tevékenységének 60 napon túli szüneteltetése esetén a testületi 

döntés meghozatala előtt 30 nappal a miniszter véleményét be kell szerezni és annak tartalmát a 

testülettel ismertetni kell. 

(2) A miniszter a megkereséstől számított 30 napon belül nyilváníthat véleményt.” 

 

A Törvény biztosítja a közművelődés intézmény- és tevékenységrendszerének védelmét, lehetőséget 

ad arra, hogy civil szerveződések is feladatot vállaljanak a közművelődésben, szabályozza a 

közművelődés finanszírozási rendszerét.  
 

Az 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bekezdése előírja, hogy: „A települési és a megyei könyvtári 

ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok kötelező feladata.” 

A 67. § (1) bekezdése előírja, hogy: „Városokban elsődlegesen önálló intézményben kell a nyilvános 

könyvtári ellátást biztosítani.” 

 

A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. 

(II. 20.) NKÖM rendelet alapján, a helyi önkormányzat részt vehet az érdekeltségnövelő pályázatban, 

abban az esetben, ha megfelel az 1. § követelményeinek: 

„1. § A rendelet hatálya kiterjed azokra a helyi önkormányzatokra, amelyek nyilvános könyvtárakat 

tartanak fenn, illetve a nyilvános könyvtári szolgáltatásokat megrendelés vagy társulás útján 

biztosítják, továbbá amelyek közművelődési intézményeket és közösségi színtereket tartanak fenn, 

illetve ezen intézmények működtetésére tárgyévben - vagy az azt megelőző években - közművelődési 

megállapodást kötöttek.” 

Az NKÖM rendelet 6. § (1) bekezdése, valamint a 8. § határozza meg a könyvtári és közművelődési 

támogatás igénylésének szabályait:  

„6. § (1) A könyvtári támogatásokra rendelkezésre álló összeg elsősorban a települési és megyei 

könyvtárak állománygyarapítási kereteinek fejlesztésére használható fel, legfeljebb 30 százaléka 

azonban a könyvtárak technikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására is 

felhasználható.” 

„8. § (1) A közművelődési támogatásokra rendelkezésre álló összeg a helyi önkormányzat által 

fenntartott, illetve az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő 
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közművelődési intézmények, közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának, 

berendezési tárgyainak gyarapítására használható fel. 

(2) A közművelődési támogatásokra rendelkezésre álló összeg 

a) 90%-a a helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve az önkormányzattal kötött közművelődési 

megállapodás alapján működő közművelődési intézmények, közösségi színterek technikai, műszaki 

eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, 

b) 10%-a a helyi önkormányzatok által újonnan, a támogatás igénylésének évében vagy az azt 

megelőző esztendőben alapított közművelődési intézmények, kijelölt közösségi színterek technikai, 

műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására használható fel az önkormányzat 

által felajánlott önrész arányában. Amennyiben az adott évben igény hiányában a 10%-os keretnél 

maradvány mutatkozna, úgy az felhasználható a 90%-os támogatási előirányzatnál.” 
 

 

 

1.2. A koncepció célja 
 

Az önkormányzat biztosítja az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

fenntartásával és támogatás biztosításával a jogszabályokban meghatározott elvek megvalósulását. A 

koncepció célja az intézmény arculatának kialakítása, a közművelődési feladatellátás áttekintése.  

A közművelődés terén az önkormányzat segíti az egyéni kezdeményezéseket, az önszerveződő 

csoportokat, egyesületeket, alapítványokat. 

 

A koncepció önálló dokumentum, amely tartalmazza Abony város közművelődési, kulturális 

feladatainak fejlesztését, előzetes helyzetelemzés és értékelés alapján. 

 

 

1.3.  A koncepció feladata és elkészítési módja 

 

 

A koncepció iránymutatás, a feladatok, a megoldási lehetőségek rögzítése oly módon, hogy a 

meglévő értékek megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók és a város kultúrájának, 

közművelődésének fejlődése biztosított legyen. 

 

A koncepció feladata, hogy tényfeltáró elemzést nyújtson a város közművelődésének aktuális 

helyzetéről a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, amelynek elkészítésébe lehetőség szerint be 

kell vonni az intézmények vezetőit. 

A koncepció tartalmazza az elkövetkező 5 év kulturális fejlesztésének tervét, meghatározza a  

feladatokat és azokat az alapelveket, amelyek a fejlesztési tervek vezérfonalát adják.  

A feladatok között megemlítésre kerülnek a sürgősen megoldásra váró problémák, melyek elsősorban 

az intézmény működéséhez, fenntartásához köthetők, és azok a folyamatos teendők, melyeket a 

mindennapi közművelődési, közgyűjteményi, könyvtári feladatok ellátása során figyelembe kell 

venni. A feladatok egy részének megoldása kizárólag az Önkormányzat kötelezettsége, más részének 

rendezését az intézménynek kell vállalni, a legtöbb cél, feladat azonban csak tudatosan 

együttműködve, közösen érhető el, oldható meg. 

A koncepcióban rögzítésre kerülnek a közművelődés, kultúra finanszírozásával kapcsolatos elvek. 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2001. évben alkotta meg a 15/2001. (XI.6.) számú 

rendeletét az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 

támogatásáról. A rendelet megalkotása előtt nem készült tényfeltáró vizsgálat, hosszabb távra szóló 
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kulturális koncepció. A rendelet megalkotása óta bekövetkezett gazdasági, társadalmi változások 

illetve a jogszabályi környezet változásai szükségessé teszik egy új, - ezen koncepcióra épülő -  a 

helyi igényeknek, körülményeknek megfelelő önkormányzati rendelet megalkotását.   

  

2. Demográfiai helyzetelemzés 

 
 

Abonyban a lakosság száma 2010. év végén 15.542 fő.  

 

Korösszetétel alakulása 

 

korcsoport 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

0-19 4.463 4.091 3.882 3.847 3.784 

20-59 8.916 8.658 8.736 8.675 8.537 

      60- 2.315 2.961 3.013 3.030 3.221 

 

A korösszetétel alakulása az előrejelzéseknek megfelelően alakul. A 0-19 éves fiatal korosztály 

száma jelentősen, 2006-tól mintegy 679 fővel csökkent 2010-re (3.784 fő). Az aktív korúnak nevezett 

20-59 éves korosztály száma az enyhe csökkenés mellett még mindig magas, 2010-ben 8.537 fő. Az 

idős népesség száma nagymértékben nőtt, 2006-ban 2.315 fő 60 éven felüli népesség száma  2010-re 

3.221 főre nőtt.  

 

 

A lakosság összetétele:       felnőtt                       11.995 fő,  

                                        gyermek : 0-6 éves: 1206 fő 

                                    7-14 éves:1714 fő  

15-18 éves: 857 fő 

 

Iskolázás szempontjából releváns korcsoportok 

 

 

korcsoport 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

3-5 éves 575 552 539 532 524 

6-9 éves 717 728 754 760 757 

10-13 éves 840 814 775 724 717 

14-17 éves 874 884 872 857 840 

 

Az állandó lakos gyermekek életkor szerinti megoszlása nem egyenletes. 

Az utóbbi években csökkent a legkisebb korosztály száma. 2010-ben a 3-5 éves gyermekek száma 

közel 330 fővel kevesebb, mint a 14-17 éves korosztály.  Összességében az iskolázás szempontjából 

releváns korcsoportok száma csökkent, kivéve a 6-9 éveseket, akik száma 2006. és 2008. közt 

jobban, majd kevésbé, de emelkedett.  
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3.  A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti kerete 

 
3.1.  Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 
 

A közművelődési közfeladatok ellátása érdekében az  Önkormányzat  saját tulajdonú és alapítású 

intézménye az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely. 

  

Az intézmény adatai:   
 

Név: Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely  

 

Székhely: 2740. Abony, Csillag Zs. út 5.  

 

Telephelyek:      Múzeumi Kiállítóhely: 2740 Abony, Vasút út 16. /hrsz. 3342/ 

     Művelődési Ház: 2740 Abony, Báthory út 2. /hrsz.: 3297/ 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  

91012 Könyvtári tevékenység 

9102 Múzeumi tevékenység 

91020 Múzeumi tevékenység 

9105 Közművelődési tevékenységek 

9313 Szabadidős sport támogatása 
 

 Alaptevékenység szakágazat száma:  

           910100  Könyvtári, levéltári tevékenység 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 

910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931301 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

 

 

A költségvetési szervet irányító és fenntartó szerv: Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, 

Kossuth tér 1. 

 

Felügyeleti szerv: Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:  
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- Tevékenysége alapján: közszolgáltató 

- Közszolgáltató szerv fajtája szerint: közintézmény  

- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: Önállóan működő költségvetési szerv 

 

Pénzügyi és gazdasági feladatellátását Abony Város Polgármesteri Hivatala 2740 Abony, Kossuth tér 

1. látja el.  

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

A költségvetési szer jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

Az intézmény a szakmai programokra pályázati úton igyekszik pénzt szerezni, az elmúlt években 

igen sok sikeres pályázata volt. 

 

A város minden évben él a Nemzeti Kulturális Örökség miniszterének rendeletében szabályozott 

pályázati lehetőséggel, az önkormányzatok érdekeltségnövelő pályázatán. A pályázatokat minden 

alkalommal az intézményvezető készíti el. 

 

 

Az intézmény tagintézményeiben működő szervezetek, tevékenységek felsorolása:  

 

Könyvtár:  

 Abony város közgyűjteményének elhelyezése. 

 Abonyi Napló Szerkesztősége  
   

               Művelődési ház: 

 Klubok, szakkörök működése /9 klub, szakkör/ 

 Kinizsi Pál Gimnázium tanórák  

 Pártok, egyesületek működése 

 Felnőttoktatás  

 Fejlesztőórák  

 Egyéb civil szerveződések összejövetelei  

 Egészségügyi szűrővizsgálatok 

 Termékbemutatók, árusítások  

 

Az intézmény működéséhez szükséges, fenntartó jóváhagyásával érvényes  dokumentumok: 

 

- Alapító Okirat        

- SZMSZ                 

- Munkaterv            

- Beszámoló        

- Rendezvényterv    

- Továbbképzési terv 
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Az intézmény működéséhez szükséges, miniszter által kiadott dokumentum: 

    

- Működési engedély   

 

Az intézmény kapcsolatrendszere: 

 

Az intézmény kapcsolatot tart fenn:  

- Országos és megyei szakmai szervezetekkel  

- Kistérségi szakmai szervezetekkel  

- Abony város területén lévő szervekkel és intézményekkel: 

o Óvodák 

o Iskolák 

o Zeneiskola  

o Középiskola 

o Sportcsarnok 

o Egyházak 

o Egyéb intézmények, pl. Családsegítő 

o Civil szervezetek, alapítványok 

o Vöröskereszt  

 

 

Reklám, propaganda, kiadványok: 

 

Az intézmény az alábbi reklám- és propaganda eszközöket használja munkája során:  

- Intézményi honlap /www.mukomu.lapunk.hu/ 

- Abonyi Napló havi kiadású folyóirat 

- Plakátok 

- Meghívók 

- Szórólapok  

 

 

Személyi feltételek: 

 

Szakemberek száma 7 fő.  A szakemberek intézményenkénti megoszlása:   

- 3 fő könyvtáros 

- 3 fő művelődésszervező, ebből egy fő igazgató 

- 1 fő múzeumi gyűjteménykezelő 

Az intézményben egy fő takarító van, karbantartó nincs.  

 

Az évek alatt az összevonások miatt a dolgozók létszáma csökkent. Ez jelentős problémát jelent, 

főleg ha figyelembe vesszük azt, hogy az ellátandó feladatok száma növekedett. A létszám problémát 

jelent a helyettesítések megoldásakor is.  
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A működés tárgyi feltételei. 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll az intézmény kizárólagos használatában lévő abonyi 858 

hrsz. számú 1472 m2 és a 3342 hrsz. 1025 m2 és a 3297 hrsz. 951 m2-es ingatlan. Rendelkezésre 

állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt vagyontárgyakat az 

intézmény feladatai ellátásához szabadon használhatja.  

A költségvetési szerv a rendelkezésre álló épületeket, helyiségeket az önkormányzat 

vagyonrendeletében meghatározott időre bérletbe adhatja, szabad szellemi kapacitását 

felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az intézményben 

folyó nevelő és oktató munkát, figyelembe véve az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltakat.  

A használatba adott ingatlanok tekintetétében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat Képviselő-

testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény köteles gondoskodni 

az önkormányzat rendeletében meghatározott módon.  

 

A könyvtár épületén nagyon sok javítani való lenne. Az épület hátsó része folyamatosan süllyed. 

Szükség lenne a fűtés korszerűsítésére, a tető cseréjére, a külső részek újra vakolására, festésére.  A 

problémákra megoldást fog jelenteni a hamarosan megépülő új Közösségi Ház, így a nagyobb, 

költségesebb beruházásokat már nem célszerű elvégezni.  

 

A Múzeumi Kiállítóhely is több tekintetben felújítást igényel. A tetőszerkezet beázik, a fal 

salétromos, dohos. A dolgozók télen 2 db villanykályhával fűtöttek. A szűk, levegőtlen térben 

egészségtelenek a munkakörülmények. 

 

 

3.1.1. Városi Könyvtár: 

 

 

Az Alapító Okiratban rögzítettek szerint az alábbi feladatokat látja el: 

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 

tájékoztat a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának 

és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú információs 

szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, és egyéb kiegészítő 

feladatokat lát el.  

 

Az intézmény látogatottsága és az olvasói kör összetétele: 

Az intézmény a látogatottságáról és az olvasói kör összetételéről évente statisztikát készít, melyet 

eljuttat a szakmai felügyeleti szervhez és a fenntartó önkormányzat részére.  

A könyvtári állomány összetétele:     

A könyvtári állomány összetételét szakmai előírások és az olvasói érdeklődés szerint válogatják 

össze. A törzsállományon kívül figyelembe veszik a deziderátában összeírt olvasói igényeket is.  

Együttműködés más szervekkel, intézményekkel: 

Az intézményi munkának alapja a más szervekkel, intézményekkel való együttműködés. Egyrészt az 

intézményekben tanulók, dolgozók segítségével növelhetik látogatottságukat, felnevelhetik a jövő 
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könyvtárlátogatóit. Másrészt a város kulturális életének szervezésében szükség van a 

társintézményekkel való szoros kapcsolatra annak érdekében, hogy egységes és minél sokszínűbb 

kulturális programokat tudjanak létrehozni. A kapcsolatrendszer arra is lehetőséget ad, hogy a 

helyben fellelhető tehetséges embereknek lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra.  

Technikai felszereltség, számítógépes ellátottság: 

Könyvtár: A könyvtár technikai felszereltsége jónak mondható. Rendelkezik az alapfelszereltséggel. 

/tv, multi funkciós DVD lejátszó, projektor, laptopok, nyomtatók, szkennerek, a dolgozók és a 

látogatók számára biztosított a számítógép használat. Rendelkezik biztonsági felszereléssel is./ 

Abonyi Napló: Technikai berendezéssel, felszereléssel nem rendelkezik. A könyvtár eszközeivel 

készül.  

 

Iskolai könyvtárak: Nem a könyvtár hatáskörébe tartoznak, külön könyvtárosuk van jogszabály 

alapján.  
 

 

3.1.2. Múzeumi Kiállítóhely: 

 

Feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, 

valamint a kulturális javak, régészeti lelőhelyek, illetőleg épületek vagy épületegyüttesek 

tartozékaikkal és berendezéseikkel együtt történő bemutatása. 

 

Intézmény látogatottsága, látogatók összetétele:  

Az intézmény látogatói körét Abony város lakosságán kívül az ország más pontjairól idelátogatók, 

turisták alkotják.   

Minden korosztály számára ajánlott gyűjteménye van.  

Látogatóiról és felszereltségéről az éves statisztikai jelentésben számol be, melyet mind a szakmai 

felügyeleti szerv /Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága/, mind a helyi önkormányzat megkap 

tájékoztatás céljából.  

Együttműködés más szervekkel, intézményekkel: 

A város intézményeivel és lakosságával való szoros kapcsolattartás képezi tevékenységének alapját.  

Technikai felszereltség, számítógépes ellátottság: 

Nem rendelkezik még az alapfelszereltséggel sem. Csupán a telefon és a riasztó került beszerelésre. 

Szükség esetén a könyvtár eszközeit használják az intézményben.  

 

3.1.3  Művelődési Ház:  
 

Biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, az iskolarendszeren kívüli oktatáshoz, valamint a 

különböző művelődő, ismeretszerző, amatőr közösségek tevékenységének működéséhez szükséges 

feltételeket; elősegíti a kultúra értékeinek megismerését és befogadását, valamint feladata az ünnepek 

kultúrájának gondozása és a fenntartó által meghatározott egyéb közművelődési feladatok ellátása. 
 

Az intézmény látogatottsága, látogatók összetétele: 

Az intézmény Abony város teljes lakosságát látja el kulturális programokkal. Minden korosztályból 

vannak látogatók annak köszönhetően, hogy a klubok, szakkörök és egyéb rendezvények sokszínűek, 

igyekeznek minden korosztály igényeit kielégíteni.  

A látogatottság vélhetően még tovább emelkedik majd, ha a rendezvények az új közösségi házban 

kerülnek megrendezésre. 
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Együttműködés más szervekkel, intézményekkel: 

A személyes kapcsolattartás mind az intézményekkel, civil szervezetekkel, alapítványokkal és 

magánszemélyekkel rendkívül fontos az intézmény megfelelő működése szempontjából.  

Az intézmény dolgozói ismert tagjai a helyi társadalomnak, ami az intézmény kihasználtságára és 

megítélésére pozitívan hat.  

A más intézményekkel való együttműködés körében kiemelkedő fontosságú az újonnan megépült 

Szent Imre Közösségi Házzal való szoros kapcsolattartás, együttműködés. 

 

Technikai felszereltség, számítógépes ellátottság:   

A technikai felszereltség minimális. Mivel az intézmény több célra kerül hasznosításra,az eszközöket 

nem lehet bárki által hozzáférhető helyen elhelyezni. Az intézmény nem rendelkezik biztonsági 

berendezéssel.  

 
  

3.2. Civil szervezetek 

 

A kulturális életet, ahogy szerte az országban, úgy Abonyban is az erősödő „Civil-háló” jellemzi.  

Az Abonyban élőknek az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely gazdag 

programjai mellett sokrétű lehetőséget kínálnak az egyesületek, civil közösségek, kisebbségi és 

egyházi szervezetek, oktatási intézmények, amelyek valamilyen szinten kapcsolatban állnak az 

Önkormányzattal. Ezeknek a szervezeteknek, intézményeknek az értékteremtő és értékközvetítő 

szerepe fontos, hasznos és nélkülözhetetlen.  
 

Az Önkormányzat együttműködik a nem önkormányzati alapítású, de a közművelődést érdemben 

szolgáló intézményekkel és szervezetekkel. a programok megvalósításánál számít az 

egyházközségek, a kisebbségi önkormányzat, civil szervezetek kezdeményezéseire, tevékeny 

szerepvállalásukra.  
 

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik: 

- a városi székhelyű, nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel 

- a városi székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel 

- a városi székhelyű, kulturális tevékenységet helyben is végző gazdasági társaságokkal 

- a városban tevékenykedő, közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel 

- a városban működő történelmi egyházakkal 

- a városban működő kisebbségi önkormányzattal 

- közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel 

- az országos, térségi, regionális  - hasonló feladatokat ellátó – közművelődési szervezetekkel 

 

Az Önkormányzat közművelődési tevékenységét elsősorban az Abonyi Lajos Művelődési Ház, 

Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhellyel, a közművelődési tevékenységet ellátó civil szervezetekkel, 

intézményekkel való szoros együttműködés mellett látja el. Az önkormányzat az éves 

Rendezvénytervben koordinálja és támogatja az állami ünnepek alkalmából tartandó helyi 

rendezvényeket, társadalmi eseményeket, egyes kulturális és közösségi programokat, a helyi értékek, 

hagyományok bemutatását és őrzését segítő nagyobb eseményeket.  

 

A közoktatási intézmények munkájukkal hozzájárulnak az ízlés és a színvonalas művelődési igény 

kialakításához. Az óvodák színvonalas műsoraival már a legkisebbek is bekapcsolódnak a 

hagyományőrzésbe. Az általános iskolák és a gimnázium tanulói műsoraikkal teszik emlékezetessé 

az állami ünnepeket, de a gyerekek a „színházi életbe” bekapcsolódva is színesítik a város kulturális 
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életét. A gimnázium évek óta, hagyományosan megtartott Karácsonyi műsorán kápráztatja el a 

zsúfolásig megtelt Szent István Római Katolikus Templom közönségét. Az általános iskolák is 

minden évben magas színvonalú karácsonyi műsorral emlékeznek meg az ünnepkörről. 

Nagy lehetőség, hogy városunk gyermekei többféle művészeti ágban képezhetik magukat zene-, tánc-

képző- és színművészet területén. A zeneművészet meghatározó intézményi bázisa Bihari János 

Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Növendékei és tanárai egyaránt bekapcsolódnak a 

város kulturális életébe. A Gyulai iskola művészeti oktatása keretében táncot tanuló gyerekek illetve 

a városban működő tánccsoportok évente a Kistérségi táncgála keretében mutatják meg tudásukat. 

A kórusélet csoportjai a Nefelejcs Népdalkör illetve az Abonyi Nosztalgia Kórus Egyesület.  

Az irodalmi élet legnagyobb eseménye a 2011-ben már 26. alkalommal megrendezésre kerülő József 

Atttila Szavalóverseny, melyen a város diákjai mérik össze tehetségüket. 

Abonyban régi hagyománya van a színjátszásnak. A városban jelenleg két színtársulat, a Zeneiskola 

által pártfogolt Bihari Színkör, illetve Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület működik. A diákokat 

és időseket is egyaránt magába foglaló amatőr színtársulatok a különböző városi rendezvényeken 

széles körű bemutatkozási lehetőséget kapnak.  

Már hagyományosnak mondható a Pünkösdölő keretében megrendezésre kerülő kulturális 

eseménysorozat, melyben az óvodák, iskolák gyermekeinek bemutatói mellett más abonyi 

tehetségek, amatőr csoportok  is bemutatkozási lehetőséget kapnak. A programok közül kiemelkedik 

az Abonyi Fúvószenekari Egyesület szervezésében megrendezésre kerülő Regionális Fúvószenekari 

Találkozó. A Pünkösdölő keretében megrendezésre kerülő programok közül a Regionális 

Fúvószenekari Találkozó mellett nagy népszerűségnek örvend a Városi Sportcsarnok szervezésében 

megrendezésre kerülő „Erős Ember” vetélkedő. 

 

A felsorolás nem teljes körű, az éves Rendezvényterv keretében támogatott programok, események 

illetve a város kulturális életét színesítő szervezetek köre évről évre változik.  

 

 

3.3    Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

 

A helyi cigányság száma a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által 2004-ben, személyes 

kapcsolatfelvétel alapján elvégzett számlálás szerint 1100 fő. Ez a szám az évek alatt a születések 

száma és a bevándorlás következtében nagy valószínűséggel emelkedett. 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjainak száma: 4 fő 

A kisebbségi önkormányzat jó kapcsolat kialakítására törekszik a helyi oktatási-nevelési 

intézményekkel.  

Feladatuknak tekintik az abonyi roma hagyományok ápolását, identitásuk megőrzésének elősegítését. 

A hátrányos helyzetű roma lakosság oktatásának, szociális felzárkóztatásának elősegítése szintén 

fontos célkitűzése a Kisebbségi Önkormányzatnak.  Közreműködésük a cigány kisebbség 

életkörülményeinek javításában, foglalkoztatásuk elősegítésében valamint a cigány etnikum 

érdekeinek képviseletében elengedhetetlen.  

A városi rendezvényeken részt vesznek, maguk is szerveznek találkozókat. Ezek között 

legjelentősebb a Roma Nap. 

Költségvetésük nagyobb tételét központi támogatásból kapják.  
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4. Alapelvek 
 
 

1. A közművelődéshez kapcsolódó jogok érvényesítése során az egyenlő bánásmód követelményeit 

meg kell tartani. 

2. A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása 

közcél. 

3. A helyi önkormányzati fenntartású könyvtár és közművelődési intézmény nem lehet elkötelezett 

egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. 

4. Mindenkinek joga, hogy: 

a) megismerhesse a kulturális örökség javait, és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a 

nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével 

kapcsolatos ismereteket a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az 

ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján, 

b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a közművelődési intézmények 

szolgáltatásait, 

c) műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai 

érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint 

szervezetet alapítson, működtessen, 

d) művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, szervezeti és 

tartalmi segítséget kapjon.  

5. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy közművelődési jogairól, azok gyakorlásának helyi 

lehetőségeiről folyamatosan tájékoztatást kapjon különösen a helyi média, sajtó útján. 

 

 

5. Alapvető célok 
 

 

1. Abony város kulturális-közművelődési feladatainak ellátása érdekében, a helyi társadalom 

művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és 

sajátosságok alapján – Abony Város Önkormányzata közművelődési feladatainak meghatározása. 

2. Az önkormányzat által támogatott közművelődési tevékenységi kör meghatározása során annak 

áttekintése, hogy a jelenlegi feladat-ellátás, annak szervezeti, szakmai és finanszírozási elvei 

megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek.  

3. A közösségi művelődéshez illetve a város hagyományainak ápolásához méltó, esztétikus 

környezet és infrastruktúra biztosítása, ennek lehetőség szerinti folyamatos fejlesztése. 

4. A helyi társadalom közösségei tevékenységének elismerése (pl. díjakkal), a helyi értékek 

védelmének erősítése, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztése. 

5. A saját fenntartású intézmények működtetése, a szakmai szolgáltatás folyamatos fejlesztése. A 

városi alapellátás, a könyvtári szolgáltatás bővítése és színvonalasabbá tétele.  

6. A közművelődési feladatokat ellátó intézmények egymás közötti, és az önkormányzat felé 

irányuló kommunikációjának hatékonyabbá tétele, az együttműködés feltételeinek erősítése. 

7. A közművelődési feladatok ellátása során folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a civil 

szervezettekkel, a kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokkal, az egyházi 

szervekkel, az egyéni és helyi közösségi kezdeményezésekkel.  

8.  A lakosság közművelődési tájékoztatása és közművelődési képviseletének elősegítése. 

9. A feladatvállalás anyagi hátterének biztosítása az önkormányzati költségvetési keretén belül, 

lehetőség szerint. 

10. Abony város kistérségben betöltött kulturális szerepének növelése 
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6.  Feladatok 
 

 

6.1. Az önkormányzat feladatai 
 

 

1) Az intézményi működés személyi és tárgyi feltételeinek javítása.  

2) A közművelődési intézményrendszer működési kereteinek áttekintése. 

3) A közművelődési intézmények által készített munkatervek, beszámolók évenkénti megtárgyalása. 

4) A közművelődési beszámolók illetve munkatervek alapján megfogalmazott javaslatok 

figyelembevétele az önkormányzat éves költségvetési rendeletének megalkotása során.  

5)  Az intézményi költségvetési beszámoló szempontrendszerének egységesítése. 

6) A humánpolitika erősítése, az intézményi dolgozók továbbképzésének támogatása, erre a területre 

vonatkozó pályázatok figyelemmel kísérése.  

 

6.2.  Az intézmények és az önkormányzat közös feladatai 

 
A működés feltételeinek áttekintéséhez, javításához köthető feladatok: 

 

1) Az intézmény Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának a képviselő –testület 

által történő felülvizsgálata. 

2) Az iskolák alapító okiratának felülvizsgálata a könyvtárakra vonatkozó pontok beiktatása. 

3) A nem kielégítően működő iskolai könyvtárak helyzetének rendezése, hogy azok megfeleljenek a 

törvényben előírt követelményeknek. 

4) Statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. 

5) A képviselő-testület által adományozható díjak, elismerések odaítélésére javaslat készítése, és 

azok odaítélése az arra méltó személyeknek. 

6) Külső források elnyerése érdekében pályázatok figyelése, elkészítése. Megfelelő pályázati önrész 

kialakítása a részvétel anyagi feltételeinek biztosítása érdekében.  

7) A számítástechnikai ellátottság növelése érdekében pályázati lehetőségek kihasználása.  

8) A könyvtári állomány bővítése, a számítástechnikai és egyéb technikai felszerelés bővítése. 

Könyvtári szoftverek beszerzése, elektronikus könyvtári fejlesztések 

9) Folyamatos kapcsolattartás, a jól tájékozottság, az intézmények zavartalan működésének 

biztosítása, a fejlesztési irányvonalak kijelölése érdekében. 

10) A közösségi színtérül szolgáló épületek, különösen a műemlékvédelem alá eső kúriák 

karbantartása, állagának megóvása, illetve a biztosított anyagi lehetőségeknek megfelelő 

fejlesztése.  

11) Azzal, hogy a KMOP-5.2.1/B-09-2sz-2010-0011 „Lehetőségeink Fő tere” – Abony város 

integrált településközpont fejlesztése” című pályázat keretén belül megépülő Közösségi Ház 

épületébe költözik a könyvtár, az elvárásoknak és igényeknek megfelelő hely biztosításával minél 

magasabb színvonalú szolgáltatást is tud nyújtani. 

 

 

A kultúra ápolásához köthető feladatok: 

 

1) Hagyományőrzés, a helyi kulturális örökség feltárása, bemutatása.  

2) A cigány kisebbség kulturális kibontakozásának segítése, támogatása. 



18 

 

3) A helyi értékek felkutatása, ápolása, lehetőségteremtés a helyi alkotóknak, civil 

társulásoknak, hogy közösségi színtéren bemutatkozhassanak, előadásokat tartsanak egy –egy 

közérdekű témában. 

4)  A helyi ifjúság, amatőr művészek, előadók bevonása a helyi kulturális életbe, fellépési 

lehetőségek, versenyek szervezése számukra.  

5)  Olyan egyedi ötletek megvalósításának támogatása, melyek kuriózumnak számítanak, növelik 

a város kulturális hírnevét. 

6)  A civil szervezetek (nyugdíjas klubok) előadócsoportjai (népdalkörök, majorettek) helyi és 

térségi szereplésének támogatása. 

 

 

6.3. Az intézmények feladatai 

 
 

1) A közművelődési közszolgáltatás megfelelő színvonalú, lakossági igényeket kielégítő módon 

történő biztosítása. 

2) Éves munkaterv és beszámoló megfelelő elkészítése és határidőre történő benyújtása.  

Programfinanszírozási igények esetén a programokat, azok ütemezését minél pontosabban, előre 

tűntessék fel.  

3) A közművelődési dolgozók továbbképzésének szervezése.  

4) Pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése. 

5) A programok szervezése során kapcsolattartás egymással illetve az önkormányzattal, különös 

tekintettel a városi nagyrendezvények szervezésére. 

6)  Reklám, propaganda tevékenység segítségével, a helyben szokásos módon folyamatosan 

tájékoztassák a lakosságot a közművelődés lehetőségeiről. 

7) Továbbra is működjenek együtt a közoktatási intézményekkel, a civil szerveződésekkel, a 

kulturális feladatokat ellátó egyéb szervezetekkel. 

 

 

7.  Finanszírozási elvek 
 

Az Önkormányzat továbbra is feladatának tekinti, hogy megteremtse az anyagi, tárgyi és személyi 

feltételeket a város közművelődési igényeihez. Az Önkormányzat ezen kívül egy meghatározott 

költségvetési keretet különít el, amelyből a kulturális feladatokat is finanszírozza, támogatja. A keret 

elosztásáról évente határoz a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság és az Oktatási, Sport és 

Kulturális Bizottság javaslata alapján. 

 

Az önkormányzati források mellett pályázatokkal, alapítványi pénzek bevonásával, szponzori 

támogatásokkal kell és lehet az alapfeladatokon túli, de azokhoz kötődő kulturális tevékenységeket 

megvalósítani. 

A finanszírozás elvei kapcsán nem szabad figyelmen kívül hagyni a fenntartási költségek infláció-

követő biztosítását, valamint a feladat finanszírozás elvét /programfinanszírozás/. 
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A közművelődési feladatok ellátásának további forrásai a központi és a minisztériumi költségvetési 

támogatások, valamint az érdekeltségnövelő minisztériumi pályázati pénzügyi eszközök.  

További forrás a szolgáltatásokért fizetett díj. 

 

 

8.  Zárszó, összegzés 
 

Abony Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a kulturális élet eddig elért eredményei 

megmaradjanak és folytatódjon a város fejlődése.  

Az Önkormányzat a helyi közművelődési feladatellátás személyi és tárgyi feltételeit folyamatosan 

biztosítja.  

Az infrastruktúra fejlesztése pályázati forrás igénybevételével a koncepció időszakában folyamatban 

van.  

 

A közkönyvtári ellátást a városi könyvtár biztosítja lakosság számára, kielégítő módon. Az iskolai 

könyvtárak működésének felülvizsgálata, annak fejlesztése vagy a Városi Könyvtár keretén belüli 

működtetése elengedhetetlen feladat.  

 

A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzata több lehetőséget biztosít arra, hogy az 

állampolgári és közösségi kezdeményezés által a közművelődés, mint szélesebb réteget érintő közügy 

az ellátandó feladatok között ténylegesen megjelenjen. 

 

A közművelődési munka irányítása, koordinálása, és segítése a Hivatal szervezetén belül működő 

Titkárság feladataihoz tartozik. A szakterülettel az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

foglalkozik.  

 

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat közművelődési feladatait intézményein 

keresztül megfelelően oldja meg.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


