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Tisztelt képviselő-testület!  
HARC FALUHÁZ - IKSZT 

BESZÁMOLÓ 2014. július 1.- 2014. december 31. 
   

 

Kötelező feladatok 

 
 A megnyert IKSZT pályázat számos kötelezettséggel és elszámolással jár a NAKVI és 

az MVH felé.  

 

 Nyitva tartás 

 

A pályázatban heti 42 óra nyitva tartás lett vállalva, heti 7 nap - ez azt jelenti, hogy 

ennyi órában kell biztosítani a Faluház épületének látogathatóságát, valamint kötelező ebből 

heti 5 nap 16 és 18 óra között nyitva tartani, továbbá havonta egy alkalommal 17-21 óráig. 

Ebből heti 6 nap 21 órát könyvtári szolgáltatások nyújtására kell biztosítani. 

 

Helyettesítés 

 

A törvény előírja, hogy kötelező a helyettesítést megoldani az IKSZT-ben, erre a célra 

Patkó Sándorné vállalta önkéntesen és díjmentesen a helyettesítésemet.  

 

 Dokumentáció 

 

Félévente a szolgáltatási és programtervet elektronikus úton kell feltölteni a NAKVI 

beszámoló felületére, melyet jóvá kell hagynia a NAKVI-nak. 

 A megvalósult programokról negyedévente szintén elektronikus úton kell elszámolni a 

NAKVI felé. Minden programról rövid leírást kell adni, csatolni kell hozzá a programokon 

aláíratott jelenléti íveket, 3 db a programot tartalmazó fényképet, valamint az ifjúsági 

programoknál még ezeken felül statisztikát is kell csatolni.  

Az MVH felé kell a működtetési kifizetési kérelmet elküldeni, amelyet negyedévente 

küldök el. Itt szintén csatolni kell a NAKVI által jóváhagyott negyed éves beszámolót, a 

jóváhagyott féléves programtervet, dolgozói jelenléti íveket, valamint a bérezéssel 

kapcsolatos egyéb dokumentumokat. 

Eddig az összes negyedéves beszámolómat és félévi programterveimet 100%-ban 

elfogadták. 

 

Kötelező és vállalt feladatok félévenként 

 
- 6 db Közművelődési program 

- 6 db Ifjúsági közösségi program 

- 6 db Helyszín és feltételek biztosítása a MNVH tájékoztatási pont működtetéséhez 

- 2 db Egészségfejlesztési program 

- 1 db Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása 

- 2 db Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

- 2 db Közösségi internet hozzáférés biztosítása, mint közösségi internet hozzáférési 

pont az IKSZT megvalósulási helyszínén önállóan, vagy teleházként vagy e-

Magyarország pontként 

- 1 db Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése 

- 1 db Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése 

- 2 db Könyvtár működtetése- könyvtári programok 
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Szakmai találkozók, képzések: 

 
       2014. II. félév  

 

augusztus 15. Könyvtári Szolgáltató Rendszer Szakmai tréning – Alsónána 

 

Helységek biztosítása: 

 
A Faluház helyet biztosít a falugazdász, a családsegítő és a gyermekjóléti munkatárs 

dolgozói részére heti rendszerességgel.  

Továbbá szintén helyet biztosít illetve biztosított a kézimunka szakkör részére, az 

óvoda és iskola műsorainak próbái, civil szervek közgyűlése, ZUMBA, Pilates, Viziközmű 

gyűlés, szociális- és pénzügyi bizottsági gyűlés, irodalmi estek, szemvizsgálat számára. 

 

Kulturális közfoglalkoztatottak 
 

A Nemzeti Művelődési Intézet, a Munkaügyi központ és Harc Község 

Önkormányzatának közös együttműködése által 2014. szeptember 1-től 2015. február 28-ig 3 

fő (Nyul Eszter, Pataki Zsuzsanna és Pesti László) közösségi munkás segíti a Faluház 

munkáját.  

 

Faluházban megrendezett programok 2014. I. félév 

  
július 05. Roma nap –  

július 08. Palacsinta party – Gyermekjóléti szolgálat és Értékőrző Egyesület 

július 09. Pizsi - party 

július 10. Akadályverseny 

július 12. Lakodalom 

július 15. Légvár 

július 17. Mesevetítés  

augusztus 01. Nyugdíjas találkozó 

augusztus 05. Habparty 

augusztus 11. Drámapedagógia nap 

augusztus 12. Sportvetélkedő - délelőtt 

augusztus 12. Kézzel-lábbal (kézműves nap) - délután 

augusztus 13. Kézműves nap 

augusztus 13. Kiképző tábor 

augusztus 14. Kézműves nap 

szeptember 13. Szüreti nap 

szeptember 19. Ifjúsági Fórum 

szeptember 27. Reneszánsz falunap és „Itthon vagy Magyarország, Szeretlek” 

program 

október 03. Mozi- Horror este a felnőtteknek 

október 08. Fórum  

október 12. Önkormányzati választás 

október 13. Író –olvasó találkozó – Szabadi Mihály vendégelőadó könyvbemutatója 

október 14. Mesevetítés 

október 17. Kistérségi nyugdíjas találkozó 

október 20. Könyvtári vetélkedő iskolásoknak 

október 21. 3D-s társasjáték óvodásoknak 
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október 25. Lakodalom 

november 03. Értékeink - értéktár kiállítás megnyitó 

november 04. Egészségügyi előadás 

november 11. Márton nap 

november 22. Bolhapiac 

november 22. Katalin és Erzsébet bál 

november 28. Agrárkamarai fórum 

december 01. Előadás- Munkácsi Mihály életéről, munkásságáról 

december 04. Közmeghallgatás 

december 05. Mikulás nap – óvodások, iskolások számára 

december 08. Nemzetek karácsonya – kiállítás megnyitó 

december 12. Karácsonyi köszöntés – Nyugdíjas érdekszövetség 

december 17. Közös Önkormányzati ülés 

december 19. Iskolások karácsonyi műsora 

december 19. 60 év felettiek köszöntése 

december 22. Készüljünk a karácsonyra – karácsonyi kézműves foglalkozás 

december 29. Horgász Egyesületi gyűlés 

december 31. Szilveszter 

 

Főbb tervek:  

 

IDŐPONT RENDEZVÉNY NEVE SZERVEZŐ 

03.28. Húsvéti kiállítás IKSZT-ÉRTÉKŐRZŐ 

EGYESÜLET 

04.03.  Húsvéti kézműves foglalkozás IKSZT 

05.09. Majális - Falunap IKSZT 

nyár kézműves foglalkozások, Pizsi party(lányoknak), 

Habparty, katonai tábor (fiúknak), rendőrségi 

kutyabemutató, helyszínelő bemutató 

IKSZT 

09.12. Szüreti nap IKSZT 

10.05-11. Országos könyvtári napok IKSZT 

11.11. Márton nap IKSZT 

12.04. Mikulás ünnepség IKSZT 

december Karácsonyi kézműves IKSZT 

 

Összegzés 
   

Az elmúlt félévben számtalan különböző rendezvény, program valósult meg a 

faluházban, amelyeken új arcokat is felfedezhettünk. Próbáltunk minél sokrétűbb, minden 

korosztály számára megfelelő programot szervezni.  

Minden programról rendszeresen szórólapot, plakátot készítek, melyeket a 

hirdetőtáblákra, valamint az IKSZT facebook oldalára is kiteszek. A rendezvények többségén 

fényképezek, melyek felkerülnek a község honlapjára valamint szintén az IKSZT facebook 

oldalára is. 

Segítek fénymásolni, faxolni, nyomtatni, szkennelni, az internet és a számítógépek 

használatában, valamint az önéletrajzírásban is.  

A rendezvények többségében a terem berendezésében és elpakolásában is részt 

veszek, melyben nagy segítségemre van Barkóczi Imréné (Zsuzsa néni).  

A nyári időszakban számos programot terveztem a gyerekek számára, hogy a szünidő 

alatt se unatkozzanak. Így jött létre a kézműves hét, a Pizsi – party és a Katonai kiképző tábor, 

melyek során Nyul Eszter és Pesti László önkéntesen segítettek a szervezésben és a 

lebonyolításban. Ezek a programok a gyerekek számára teljesen ingyenesek voltak. Mind a 

lányoknak tervezett pizsi - party és a fiúk katonai tábora nagy siker volt. Örültünk, hogy a 
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gyerekek nagyon jól érezték magukat, kikapcsolódhattak, játszhattak, kipróbálhatták 

ügyességüket, bátorságukat és idén is várják a folytatást.  

A faluházat feldíszítettük szüreti napra, Szilveszterre, részt vettünk a reneszánsz 

falunap előkészületeiben és a teljes lebonyolításában valamint a „szeretlek Magyarország” 

program lebonyolításában, a Márton nap megszervezésében és kivitelezésében, a karácsonyi 

kiállítás teljes elkészítésében. 

A helyi újság megírását, az anyagok begyűjtését és a szerkesztését is rendszeresen 

elkészítem. 

A Faluház rendezvényei során a Falunk Értékőrző Egyesület tagjaira is mindig 

számíthatok, legyen az kiállítási anyagok, vagy éppen vendéglátás, szakkörök tartása, esetleg 

díszek, dekorációk varrása, készítése.  

 

A könyvtár az Illyés Gyula Megyei Könyvtár mozgókönyvtári ellátó rendszeréhez 

tartozik. A könyvtári normatíva a Megyei Könyvtárnál marad. A normatíva legfőképp 

könyvtári dokumentumokra (könyv, DVD), társasjátékokra, kézműves és egyéb 

foglalkozások kellékekeire, dekoráció és kiállítások alapanyagaira, előadói díjakra (Szabadi 

Mihály író) lett felhasználva. Valamint kötelező minimum 1 folyóiratot előfizetni, amelyet az 

önkormányzatnak kell finanszírozni. Ez az újság a Praktika magazin. A gépi kölcsönzés 

nagyon hasznos, sokkal átláthatóbb a kölcsönzés menete. 

Rendszeresen tartom a kapcsolatot a könyvtárral és járok be a felnőtt és gyermek 

könyvtárba könyvekért és DVD-kért. A szakmai képzéseken, találkozásokon részt veszek. 

Folyamatosan tájékozódom az IKSZT-t érintő jogszabályi és egyéb változásokról, 

tartom a kapcsolatot a környékbeli IKSZT, könyvtárak és művelődési házak vezetőivel, 

munkatársaival. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kérem beszámolóm jóváhagyását és elfogadását. 

 

 

 

Tisztelttel: Nyul Anett Ágnes 

 

 

 

 

 

Harc, 2015.02.19. 

 


