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Tisztelt Képvisel őtestület! Tisztelt Kulturális és Sport Bizottság! 

Az Őrbottyáni Művelődési Házak és Könyvtárak helyzetéről az alábbiakat terjesztem elő. 

I.sz. Művelődési Ház és Könyvtár helyzete 

A Művelődési Ház épületén az elmúlt évben felújítás nem történt. Az épület kicsi és a korábbi 
évekhez hasonlóan mindeddig megoldatlan probléma, hogy a 150 főt befogadó nagytermen kívül kis 
csoportnak, raktárnak, büfének, társalgónak, öltözőnek használható helyiség nincs. 

Problémát okoz még, hogy az intézmény környezetében nincs kialakított parkoló, és az 
akadálymentes bejutás sem biztosított az épületbe. A látogatók személyautókkal balesethelyzetet 
teremtve tudnak az út szélén megállni. Az intézmény udvara időjárástól függően használható 
parkolónak. Amennyiben az csapadékos, az udvar felázik és a gépjárművek kijutása problémás.  A 
Művelődési Ház előtt az úttestre zebra felfestése szükséges a nagy forgalom miatt. Kerekesszékkel 
sem a könyvtárba, sem a művelődési házba nem lehet bejutni. Amennyiben van segítség és a 
kerekesszékes látogató bejut az épületbe, a mosdóhelységbe való bejutás sem biztosított számára. 
Az épület több helyiségének falai omlanak és penészednek. Ezen problémák javítása a 2014-es 
évben nem történt meg. 2014. év végén a nagyteremben a villamos energia hálózat felújításra került. 

A Város Könyvtár szintén helyhiánnyal küzd, a folyamatosan bővülő állomány elhelyezése egyre 
nehezebb. A Kistérségi segítséggel 2004-ben történt bővítés, felújítás átmenetileg megoldást jelentett 
a könyvek elhelyezésére, de mind a kézi-, mind a gyermekkönyvtár, mind az olvasóterem 
helyhiányban szenved, a szakkönyvtár állománya az elhelyezési problémák miatt gyakorlatilag 
bővíthetetlen. A könyvek elhelyezése mellett problémát jelent, hogy az olvasó a kézikönyvtárban nem 
tud kényelmesen, hosszabb időre helyet foglalni, csöndben jegyzetelni, az internetező elhelyezése is 
problémás, hiszen ahol jelenleg helyet foglalnak, ott az olvasók a könyvek között nézelődnek, emellett 
ha az internetező zenét szeretne hallgatni vagy játszani szeretne a zene vagy a játék hangja zavaró 
lehet mind a könyvet kereső, mind a kézikönyvtárban jegyzetelő olvasónak. 

II. sz. Művelődési Ház és Könyvtár helyzete 

A II. sz. Művelődési Ház ablakai, a külső vakolata, az épület tetőszerkezete, a pincelejárója és az 
esőcsatorna rendszere 2012-es évben felújítása, cseréje megtörtént. Sajnos 2013-ra a falak kívülről 
foltosak maradtak, és egy része elkezdett leomlani. 2014-ben felújítás nem történt. 

Az épületben több civil szervezet, klub tartja foglalkozásait, összejöveteleit, s néhány rendezvény is itt 
kap helyet. Így a vizesblokk és a higiénikus toalett alapvető feltétele lenne az intézményegység 
működésének. 

Technikai feltételek 

A rendezvénytechnikai eszköztárunkat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásnak 
köszönhetően minden évben bővítjük, hiszen a rendezvényeken egyre inkább igény van rá. Az elmúlt 
évben mikrofonokkal, CD lejátszóval, erősítővel és állványokkal bővült az eszköztár. 

Személyi feltételek 

1 fő vezető 

1 fő közművelődési szakalkalmazott 

1 fő technikai alkalmazott 

2007. szeptember 1. óta a korábban részmunkaidőben foglalkoztatott közművelődési szakalkalmazott 
kinevezése módosult, foglalkoztatása teljes munkaidőben történik.  

2011. év áprilisától a technikai munkatárs kinevezése módosult, így foglalkoztatása részmunkaidőről 
teljes munkaidőre változott. Ez a változás valamelyest megkönnyítette az intézmény működését. 
Ideértve az állandó napi munkát és az intézmény nagy rendezvényeivel járó munkafolyamatokat is 
2011. augusztus 31-ig. 

2011. szeptember 1-től az intézményvezető nyugdíjba vonult, így szeptembertől 2012. május 31-ig 
minden feladatot a közművelődési szakalkalmazott látott el. 2012. június 1-től december 31-ig 
határozott időre 6 órás könyvtáros került alkalmazásra. 
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Az intézményvezetői státusz továbbra sem lett betöltve így 2013. január 1-től 2014. szeptember 30-ig 
mind a könyvtárosi, mind a közművelődési, mind pedig a vezetői feladatokat a közművelődési 
szakalkalmazott látta el. 2014. október 1-től kinevezett vezetője van az intézménynek. Mivel a vezetői 
státuszt a közművelődési szakalkalmazott tölti be, így a két fős létszám nem változott, ezért a 
könyvtárosi státuszra pályázat kiírására került sor, mely eredménytelen lett. 

2014. évi szakmai munka 

Az I. sz. Művelődési Ház állandó foglalkozásai, csoportjai: 

•  kedd: gyermek fitness torna . Budainé Gyarmati Éva vezető edző tart edzést. A csoport 
tagjai rendszeresen részt vesznek különböző szintű versenyeken, jó helyezésekkel. A 
foglalkozás heti egy alkalommal egy óra. 

•  csütörtök: ping-pong  délután 15-19 

•  Filmklub  minden hónapban l alkalommal az Őrbottyáni Civilkör és a Művelődési Ház közös 
szervezésében valósul meg 

A II. sz. Művelődési Ház állandó csoportjai: 

•  Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub tagjai kéthetente találkoznak. Vezetőjük Szalai 
Józsefné. 

2014. évi rendezvények 

Március 

8-án 19 órakor tartottuk Nőnapi rendezvényünket  a Kvassay Jenő Általános Iskola aulájában. A 
résztvevőknek Miller Zoltán műsorával kedveskedtünk, s az elmúlt évekhez hasonlóan 2014-ben is 
megválasztottuk az Év Asszonyát azon agilis hölgyek közül, akik sokat tesznek községünk közösségi 
életéért. A műsor és a szavazás után zenés mulatságra vártuk a résztvevőket. 2014-ben Csernákné 
Szoboszlai Szilvia nyerte el az Év Asszonya címet. 

15-én tartottuk a március  15-i megemlékezést  s a Hősök terén elhelyezett kopjafánál. Az ünnepi 
műsort a Kvassay Jenő Általános Iskola tanulói adták, majd koszorúzással emlékeztünk hőseinkre. 

16-án került sor a koszorúzásra és megemlékezésre  a vácbottyáni Hősi Emlékműnél az 1848-49-es 
forradalom emlékére. Az ünnepi műsort a Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub és Hegedűs 
Géza Kulturális egyesület tagjai adták. 

29-én a Kvassay Jenő Általános Iskola előtti Főtéren rendeztük meg a Négy évszak a téren 
elnevezésű rendezvénysorozat keretében a Tavaszköszönt ő rendezvényt. Helyi civil szervezetek 
segítségével, játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, műsorral teremtettünk tavaszi hangulatot a térre. 

Május 

1-én a sportpályán egész napos szabadtéri rendezvényre vártuk városunk lakóit. A Majálison 
sportbemutatókat, kulturális bemutatókat, gyermekműsort, táncos, zenés produkciókat láthattak az 
érdeklődők. Volt főzőverseny, futóverseny, foci meccsek. A gyerekeket óriásjátékok, arcfestés, 
kézműves foglalkozások várták. A sztárvendég Tarány Tamás és a Bon-Bon zenekar volt. A koncert 
után fényjáték és utcabál zárta a rendezvényt. 

Június 

4-én a Hősök terén került megrendezésre a Nemzeti Összetartozás Napja, ahol a megemlékezés után 
elhelyezésre kerültek a Trianoni emlékműnél a koszorúk. A műsorban közreműködtek a Kvassay Jenő 
Általános Iskola tanulói. 

6-án a Kvassay Jenő Általános Iskola előtti Főtéren az iskola tanulóinak műsorával kezdődött a 
Kvassay Napi ünnepség. Beszédet mondott Horváth Vera, a Duna Múzeum muzeológusa. Majd az 
őrszentmiklósi temetőben koszorúzással emlékeztünk a két kimagasló személyiségére: Kvassay 
Jenőre és Sajó Elemérre . Emlékbeszédet mondott Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
műszaki főigazgató-helyettese. A műsorban közreműködtek a Kvassay Jenő Általános Iskola tanulói 
és a Kvassay Jenő Klub tagjai. 
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14-én a Kvassay Jenő Általános Iskola melletti Fő téren rendeztük meg a Négy évszak a téren 
elnevezésű rendezvénysorozat keretében a Nyárköszönt ő rendezvényt. Kézműves foglalkozással, 
arcfestéssel, gyöngyfűzéssel, az Óvoda dadusainak és óvónőinek előadásával, Napraforgó 
Meseszínpad meseelőadásával, Kangoo bemutatóval, játékokkal, vártuk községünk lakóit. 

Július 

18-19-20-án hetedik alkalommal rendeztük meg a Harangok Napját, települési ünnepünket a Kossuth 
utcai sportpályán. 18-án ökomenikus istentisztelettel kezdődött a rendezvény. Ezt követően számos 
bemutatót tekinthettek meg az érdeklődők. A nap szárvendége: Szabó Ádám. Szombaton délelőtt 
lakodalmas felvonulással kezdődött a rendezvény, mely a százéves lakodalmas szokások 
felelevenítése a lánykéréstől a templomig. A menyasszonyt Farkas Mária a vőlegényt Csonka Károly 
személyesítette meg. Ennek különlegessége, hogy Mária kalászi, Károly őrbottyáni, s a fiatalok az 
életben is egy párt alkotnak. Délután a sportpályán gyerekműsorral, klub bemutatókkal 
íjászbemutatóval, csikósbemutatóval, Végvári Vitézek bemutatójával, a ByTheWay és Péter Szabó 
Szilvia produkciójával vártuk községünk lakóit. A rendezvényt óriás játékok, kézműves foglalkozások, 
egészségügyi szűrések, büfé, íjászbemutató, a Mesterségek Szigete színesítette. Emellett a 
Harangöntöde, a Bottyán Equus Hungária, és a Tájház nyílt napot tartott. A második napot utcabállal 
zártuk. Vasárnap a Bartók Béla utcai sportpályán 15 órától a Harangok Napja kispályás labdarúgó 
vándorkupa került megrendezésre. 

Augusztus 

20-án a Kismókus Óvoda előtti parkolóban vártuk vendégeinket a Szent István napi , és a Kismókus 
Óvoda átadó ünnepségre. A műsorban közreműködött: Hegedűs Géza Kulturális Egyesület, Kvassay 
Jenő Klub, Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub és az óvoda gyermekei.  Az ünnepi műsor 
után az Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj átadására került sor, majd a színpadi előadások után az 
új óvodát lehetett megtekinteni. 

Szeptember 

13-án a Kvassay Jenő Általános Iskola melletti Fő téren rendeztük meg a Négy évszak a téren 
elnevezésű rendezvénysorozat keretében az Őszköszönt ő rendezvényt. A téren kézműves 
foglalkozással, logikai játékokkal, arcfestéssel, büfével, süteménykóstolóval, őszi hagyományok 
bemutatásával és a Bóbita Együttes műsorával vártuk az érdeklődőket. 

20-án a Szüreti felvonulás és bál került megrendezésre. A program a szüreti felvonulással kezdődött, 
majd az I. sz. Művelődési Házba hívtuk a táncolni vágyókat a rendezvényt záró Szüreti bálba. 

Október 

4-én és 12-én rendeztük meg az Idősek Napját  a Kvassay Jenő Általános Iskolában és a II. sz. 
Művelődési Házban. Ünnepi műsorra invitáltuk városunk 70 év feletti lakóit. 

6-án a Hősök terén az aradi tizenhárom vértanú elmékére megrendezésre került ünnepség keretében 
a Kvassay Jenő Általános Iskola tanulói műsorát tekinthették meg az érdeklődők, ezt követően 
gyertyagyújtással emlékeztünk a tizenhárom tábornokra. 

23-án Városi ünnepségre  hívtuk Őrbottyán lakóit. A megemlékezésre a Hősök terén felállított 
kopjafáknál, az Obersovszky emlékháznál, valamint a vácbottyáni temetőben a kopjafánál került sor. 

November 

29-én 14 órától az I.sz. Művelődési Házban Adventi kézm űves foglalkozás és készül ődés  várta az 
érdeklődőket. 

30-án került megrendezésre az első adventi gyertya meggyújtása a település központjában adventi 
koszorúvá varázsolt a szökőkútnál. 

December 

5-én délután Mikulás vonat szállította a gyerekeket a Főtérre, ahol a Mikulás várta őket forró 
kakaóval, kaláccsal és egy ki ajándékkal. Ezt megelőzően, kora délután idén harmadszorra 
ajándékozta meg a Mikulás a Juhász Zsófia Szeretetotthon lakóit. 18 óra 15 perctől az I. sz. 
Művelődési Házban a Napraforgó Meseszínpad előadását tekinthették meg a gyerekek.  
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7-én került megrendezésre a második adventi gyertya meggyújtása az település központjában 
felállított adventi koszorúnál. 

13-án a Kvassay Jenő Általános Iskola melletti Fő téren rendeztük meg a Négy évszak a téren 
elnevezésű rendezvénysorozat keretében a Télköszönt ő rendezvényt. Volt kirakodó vásár, forralt bor, 
tea, meleg szendvics, gyertyaöntés, sült gesztenye jó hangulat, mézeskalács házikó, „Karácsonyra 
várva” alkotói pályázat eredményhírdetése, zene és sok-sok csomag, melyet a város lakói hoztak 
rászoruló gyerekek részére. Felléptek a Kvassay Jenő Általános Iskola tanulói, a Gödöllői Fúvós 
Együttes, RépaRetekMogyoró Társulat. A rendezvény keretében meggyújtásra került az advent 
koszorún a harmadik gyertya.  

20-án este a Kvassay Jenő Általános Iskola aulájában vártuk meghívott vendégeinket a Szeretet 
ünnep  rendezvényünkre. A műsorban közreműködött a baptista egyház énekkara, és ifjúsága, Szabó 
Gábor református lelkész, az egyházak gyermekei, Lajtos János evangélikus lelkész. Az ünnepség 
közös énekléssel ért véget. 

21-én került megrendezésre az adventi gyertyagyújtás, melyet a településünkön működő négy egyház 
közreműködésével valósítottunk meg a település központjában advent koszorúvá varázsolt a 
szökőkútnál. Ezt követően az I. sz. Művelődési Ház nagytermében került megrendezésre a 
Karácsonyi Hangverseny. 

Küls ő szervek rendezvényei 

A Művelődési Ház helyet biztosított az alábbiaknak 

•  Az Őrbottyáni Civil Kör 

•  Az MSZP helyi szervezetének rendszeres összejöveteleinek 

•  Az Őrbottyáni Polgári Kör Egyesület rendszeres összejöveteleinek 

•  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

•  Tarsolyos Baráti Kör 

•  Hagyományőrző rendezvények céljára 

•  Egészségügyi szolgáltatások céljára: véradás, látásvizsgálat, hallásvizsgálat 

•  Helyi pártok összejöveteleinek 

•  Erdőtársulási üléseknek 

•  Kereskedőknek 

•  Termékbemutóknak 

•  Fitness torna céljára 

•  Magánszemélyeknek különböző összejövetelekre 

•  Cirkuszi előadás 

•  Hüllőkiállítás 

A Városi Könyvtár 2013. évi tevékenysége 

2014-ben 1.044.000, Ft értékben 382 db dokumentumot szerzeményeztünk. 2014. évben a könyvtári 
érdekeltségnövelő támogatást az intézmény nem tudta igénybe venni. A támogatást az előző évben 
az önkormányzat által könyvtári dokumentumokra kifizetett összeg után lehetett igényelni. Mivel 2013-
ban nem került beszerzésre olyan dokumentum, mely az Önkormányzat által került volna kifizetésre, 
így 2014-ben a Városi Könyvtár nem volt jogosult a támogatásra.  Az előzőekben említett 382 db 
dokumentumon kívül 22 db könyvvel bővült a könyvtár állománya az NKA könyvtámogatási 
programnak és 47 db dokumentummal a Márai programnak köszönhetően. Az NKA könyvtámogatási 
program ez évben került először megrendezésre, a Márai program pedig negyedszerre, s mind a négy 
alkalommal volt szerencsénk részt venni benne. 

A könyvtári dokumentumok mellet beszerzésre került 2 db kétoldalas polc és 1 db kölcsönző asztal 
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Látogatók állományhasználata : 

Könyvtárhasználatok 

A könyvtárnak 199 fő beiratkozott olvasója van, melyből 40 fő 14 éven aluli. 

A könyvtárlátogatások száma ebben az évben 2088 volt, mely a kölcsönzésen kívül magában foglalja 
az internetezési, kézikönyvtár - használati és egyéb ismeretszerzési alkalmakat. 

 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 59/2015. (III. 25.) határozata a 
Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi beszámolójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi 
beszámolóját elfogadja. 

Határid ő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
Végrehajtást végzi:    jegyző 
 

 


