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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjeként elkészítettem 2021. évi 

beszámolómat az intézmény működéséről, a 2022. évi közművelődési programjáról és 

munkatervéről, melyet tisztelettel a Képviselő-testület elé terjesztek.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására és a munkaterv jóváhagyására. 

 

 

Berente, 2022. április 21. 

 

 

    Sólyom Sándor 

intézményvezető 

 

 

 

 

 

  



 

Határozati javaslat 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…./2022.(……..) határozata  

Beszámoló a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi működéséről, a 2022. évi 

közművelődési program, munkaterv jóváhagyásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berentei 

Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés 

mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi közművelődési 

programját és munkatervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

  



 

Beszámoló a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról 

2021. január 1 – december 31. 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése értelmében önálló kulturális 

intézmény jött létre 2018. február 1-től Berentei Művelődési Ház és Könyvtár néven. A 

művelődési ház a Bajcsy-Zs. u. 1. szám alatt működik, a könyvtár pedig a kastélyban (József 

Attila u. 2.).   

 

Személyi feltételek:  

A közművelődési feladat ellátást az intézmény vezetője látja el a művelődési ház és a könyvtár 

esetében egyaránt. További létszám 1 fő gondnok-takarító. 

A Művelődési Ház önálló intézményként végzi szakmai tevékenységét, gazdasági-pénzügyi 

munkálatait pedig a Polgármesteri Hivatal munkatársai. 

 

Műszaki-technikai feltételek: 

A település önállóvá válása után önkormányzati pénzből egy szép művelődési ház került 

kialakításra közel 2 évtizede. Állapota jónak mondható. Szükség esetén a kisebb hibák 

kijavításra kerülnek a Településgondnokság munkatársai segítségével, vagy külső vállalkozó 

bevonásával. Folyamatos a fejlesztés új bútorok és a műszaki-technikai eszközök területén. 

2017-ban pályázati pénzből önkormányzati forrásból kiegészítve 200 db új széket szereztünk 

be. 2018-19-ben pedig a műszaki-technikai eszközeinket fejlesztettük, korszerűsítettük. 2021-

ben pedig a nagyterem parkettájának újra csiszolása és lakkozása történt meg. 

A fő tér és a kastélykert felújítása miatt a korábban ott megrendezett nagyobb volumenű 

programok (Majális, Szent István Nap) a Szabadidőparkban kerültek megrendezésre. Ezért 

szükségesnek tartom a továbbiakra nézve a Szabadidőpark infrastrukturális körülményeinek 

fejlesztését. Ezen javított a megépült rönkház, amely a programok lebonyolítóinak 

munkakörülményeit javítja, valamint kulturáltabb körülmények közt tudnak átöltözni a fellépő 

művészek. 

 

Szakmai tevékenység: 

Művelődési Ház: 

A művelődési ház végzi a település kulturális rendezvényeinek, programjainak szervezését és 

lebonyolítását éves munkaterv szerint, amely nem kőbe vésett dokumentum fix dátumokkal és 

programelemekkel, de egy iránymutató dolog. 

Igyekszünk olyan program kínálattal állni a lakosság elé, amelyben minden korosztály 

megtalálja a maga ízlésének, igényének megfelelő rendezvényt. 

A Művelődési Ház falai között jelenleg 4 művészeti csoport, szakkör működik: Rozmaring 

Dalkör, aerobik, jóga, baba-mama klub. A csoportok egy része színesíti a település programjait 

(Majális, Szent István Nap), illetve vidéki fellépésekre is meg szokták őket hívni (dalkör).  



Az intézmény programkínálata részben hasonló a korábbi évekhez képest, hiszen jó beváltak és 

kedveltek a lakosság körében (Majális, augusztus 20, Idősek Hete, színházi előadások, adventi 

ünnepség sorozat, stb.), de igyekszünk újabbakat is megvalósítani. Ilyen volt például a Zenés 

Nyári Esték programsorozat.  

Az intézmény életében nyomott hagyott a koronavírus járvány okozta helyzet. Sokáig nem 

lehetett nyitva az intézmény, és ezáltal semmilyen programot nem szervezhetett. 2021. május 

15-én oldották fel az új jogszabályok ezt a helyzetet azzal, hogy újra lehetett rendezvényeket 

tartani, de csak létszámkorláttal, és csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehettek részt 

rajta. 

A saját programjainkon kívül folyamatosan helyt adunk külső szervezésű rendezvényeknek 

más önkormányzati intézmények részéről (óvoda-iskola farsang, ballagás, évnyitó, lakossági 

fórumok, közmeghallgatás, stb.), vagy egyéb eseményeknek (véradás, vásárok, látás vizsgálat, 

tanfolyamok, munkaerő toborzó, stb.), családi-baráti (lakodalom, keresztelő, születésnap) 

összejövetelek részére. 

 

Könyvtár: 

A könyvtár 2017-ben költözött át az iskolából a kastély épületének néhány nagyon szépen 

kialakított belső terű helyiségébe.  

A könyvtár 2007 óta veszi igénybe a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

mozgókönyvtári szolgáltatásait. Rendszeresen adnak új könyveket, műszaki-technikai 

eszközöket (tablet, projektor), előfizetik folyóiratainkat, szükség esetén szakmai segítséget 

nyújtanak. 

Minden évben 200.000 Ft-tal támogatják intézményünket könyvtári programok megtartására 

(író-olvasó találkozó, játszóházi foglalkozás).  

Könyvállományunk folyamatosan bővül saját erőből is, átléptük az 5000 db-s határt. A 

beiratkozott olvasók száma lassan, de folyamatosan növekszik. Nagy törést hozott ebben a 

pandémiás helyzet, be kellett zárnunk a könyvtárunkat is. A május 15-i újra nyitás óta az 

olvasók visszacsábításán fáradozunk. 

Rendszeresek a könyvtárhasználati órák tartása, amely során az intézményvezető valamelyik 

tanítási óra anyagából felkészülve rendhagyó irodalom, történelem, földrajz órát tart valamelyik 

általános iskolai osztálynak. 

Egyre többen veszik igénybe a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét, amely korábban 

egyáltalán nem volt jellemző. Ma már pillanatok alatt előkereshető, hogy melyik könyv melyik 

közeli település könyvtárában található meg, akik szívesen kölcsönadják. 

5 számítógép áll rendelkezésre internet használattal az olvasók részére. Többnyire fiatalok 

használják. 

 

Összegzés: 

Intézményünk igyekszik élen járni a különböző kulturális rendezvények szervezésében és 

lebonyolításában, valamint nyitott minden kulturális kezdeményezés befogadására. Jó a 

kapcsolat a település és intézményeinek vezetőivel, a szakköri csoportokkal, a különböző civil 

szervezetekkel a közös célok megvalósítása érdekében. Szolgáltatásainkkal próbálunk esélyt 



teremteni a helyi lakosság részére a tanuláshoz, egészségük megőrzéséhez, illetve a kulturált 

szabadidő eltöltéséhez, szórakozáshoz. 

A Képviselő-testület maximálisan együttműködő az intézményünkkel, szívesen támogatja az új 

kezdeményezéseket.  

Nagy rendezvényeink alkalmából nélkülözhetetlen segítséget kaptunk a település többi 

intézményétől, annak vezetőitől és munkatársaitól, valamint a Rendőrségtől és Polgárőrségtől. 

 

Az intézmény 2021-ben 37.830.055 Ft-ból gazdálkodhatott (személyi+dologi kiadás). Mivel a 

járvány helyzetből adódó korlátozásokon csak május 15-én enyhített a kormány, ezért majdnem 

félév eltelt már az évből. Így az első félévre tervezett programok nem tudtak szinte egyáltalán 

megvalósulni. Ezáltal a kiadások is mérsékeltek voltak egész évet tekintve emiatt. Elköltésre 

22.021.936 Ft került, azaz az éves keretnek mindössze az 58,21 %-a. 

 

 

Berente, 2021. január 31. 

 

Sólyom Sándor 

            intézményvezető 

 

 

 

  



A Berentei Művelődési Ház  

és Könyvtár 

 

2022. évi munkaterve 

 

 

 

 

 

Általános rész 

 

A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár küldetése és feladatai 

 

A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár (BMH) küldetése a berentei lakosság számára elérhető 

kulturális és közművelődési szolgáltatások biztosítása, ezzel is hozzájárulva a kulturális 

esélyegyenlőség megvalósításához. Az intézmény a fennállása alatt folyamatosan bázisa volt a 

művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek, valamint a művészetekre fogékony polgároknak. 

Elsődleges célunk napjainkban is az, hogy minden korosztály találjon a kulturális palettán olyan 

programot, amelyre szívesen látogat el, ami értéket közvetít a számára, ahol együtt lehet 

hasonló érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom 

formálásához. 

 

A BMH elsődleges feladata a magyar kultúra értékeinek megteremtése, valamint azok 

közvetítése a helyi lakosság felé. Szerepet kell vállalnia a hagyományok ápolásában, 

megőrzésében, átadásában, valamint a sajátos helyi kultúra gazdagításában. Az intézmény 

fontos színtere a lokális közösségi művelődésnek, mellyel a helyi identitástudatot erősíti a 

művelődési formák igénybe vevőiben. 

 



Kötelezően előírt, ellátandó feladatok 

AZ 1997. évi CXL. tv. II. fejezet 76. §-ban meghatározottak alapján a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása, a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével, a szaktörvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok 

alapján Berente Község Önkormányzatának a közművelődési tevékenység helyi feladatairól 

szóló 7/2016 (V.31.) önkormányzati rendeletében meghatározott tevékenységek a következők: 

- Közművelődési intézményrendszer fenntartásával lehetőséget biztosítani a település 

polgárai számára kulturális, művelődési és szórakozási igényeik kielégítésére, a 

szabadidő kulturális célú eltöltésére, tekintettel a kulturális esélyegyenlőtlenségek 

csökkentésére. 

- Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási és felnőttoktatási lehetőségek támogatása. 

- Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés és a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 

gondozása. 

- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok építésének támogatása. 

- Berente környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak gyűjtése, 

rendszerezése, megismertetése, gondozása. 

- A közművelődési és közéleti tevékenységek bemutatása a helyi nyomtatott és 

elektronikus médiumok által. 

- Berente kulturális közéletéhez kapcsolódó alkotó- és előadóművészek támogatása, az 

együttműködések ösztönzése, csoportjaik menedzselése, bemutatkozási alkalmak 

szervezése. 

- Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása, bemutatkozási, fellépési lehetőségek szervezése. 

- Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek fokozott 

támogatása 

- A kultúra sajátos eszközrendszerére alapozott idegenforgalmi fejlesztések segítése. 

- Kapcsolatépítés a közművelődés megyei és országos szervezeteivel, a határon túli 

magyar művelődési közösségekkel. 

 

A munkaterv alapját szolgáló alapdokumentumok 

 

- Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, 

a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

- A 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 

- 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról 

- 7/2016 (V.31.) sz. rendelet a közművelődési tevékenység helyi feladatairól 

- Berente Község Önkormányzatának az intézményre vonatkozó határozatai, a 

szakbizottságok állásfoglalásai 

 

 



Általános alapelvek 

- a közművelődéshez való jog gyakorlása: minden állampolgár számára elérhetővé kell 

tennünk az általunk nyújtott kulturális javakhoz való hozzáférést 

- közösségi színtér igénybevétele: a kulturális esélyegyenlőtlenség csökkentése 

- közösségi művelődési formák biztosítása 

- szakmai együttműködések, partnerség 

- színvonalas szórakozási lehetőségek biztosítása 

A 2021-as év szakmai tevékenységének megtervezésekor fokozottan figyelembe kell venni az 

intézmény éves költségvetésének lehetőségeit, a szakmai minőség mellett racionális tervezés 

szükséges. 

 

I: Általános rész 

 

1. Személyi feltétel 

Jelenleg 2 fő (intézményvezető, gondnok) van státuszban az intézményben. Időszakosan 

közfoglalkoztatottak, nyári diákmunkások, közösségi szolgálatot teljesítő önkéntes munkások 

segítik az intézmény munkáját.  

2. Tárgyi feltételek 

A művelődési ház teljes felújítására 2005-ben került sor. Az azóta eltelt 16 év alatt szükségessé 

vált 1-2 helyiség újbóli rendbetétele: nagyterem parketta csiszolás, néhány helyiség festése, 

járólapozás, stb. (parketta felújítás megtörtént). Tervben van az épület teljes külső és belső 

felújítása. 

A műszaki-technikai feltételek jónak mondhatók. Néhány eszköz vásárlása azonban még 

szükséges a rendezvények megvalósítása terén (elsősorban a hangosításhoz).  

A könyvtár 2017-ben költözött új épületbe (az iskolából a kastélyba). Kifogástalan belső 

megjelenéssel rendelkezik. Tervben van a kastély teljes felújítása, amelybe a Polgármesteri 

Hivatal költözne. Emiatt a könyvtár kénytelen lenne máshol működni a településen. Ez a kérdés 

még egyelőre megoldatlan. Szintén tervben van egy Tájház megvalósítása, amely az intézmény 

tagintézménye lehetne megvalósulása után.  

 

3. Költségvetés 

Az intézmény költségvetése biztosítja az intézmény működését (személyi és dologi kiadások), 

a munkatervben megfogalmazott célok megvalósításának lehetőségét. Az intézményvezető 

minden évben elkészíti a Polgármesteri Hivatal pénzügyi munkatársaival közösen beleillesztve 

az éves programtervet, amelyet a Képviselő-testület fogad el. Berente idén 700 éves. Ezért a 

művelődési ház a korábbi évekhez képest kiemelkedően magas műsorköltséggel dolgozhat 

2022-ben. 

 

 

 



4. Pályázatok 

Fontos minden pályázati lehetőség megragadása. Ezáltal lehet még jobban bővíteni a 

programkínálatot, vagy kiváltani a saját költségből tervezett rendezvények költségeit legalább 

részben, vagy fejleszthetők a műszaki-technika feltételek. 

 

5. Reklám, marketing 

Fontosnak tartom, hogy a rendezvényeinket megfelelően reklámozzuk. A település és a 

művelődési ház honlapján, a különböző internetes közösségi oldalakon, hirdetőtáblákon, 

plakátokkal, szórólapozással megfelelően működik a dolog. A helyi újságban is folyamatos 

tájékoztatást kap a lakosság. Újdonság lesz egy kiadvány, amely 2 havonta előre fogja a 

lakosságot tájékoztatni a programokról. Idén 700 éves a település, és a korábbi évekhez képest 

ezért még több és sokrétűbb rendezvényeket tervezünk megvalósítani, amelyekről egy ilyen 

kiadvánnyal is szeretnénk informálni mindenkit.  

 

II. Szakmai rész 

1. KÖNYVTÁRI SZAKFELADAT 

A könyvtár az 1997. évi CXL. közművelődési és közgyűjteményi törvény, és a különböző 

szakmai szabályzatok alapján működik. A fő feladat 2022-ben is az olvasók, a látogatók teljes 

körű kiszolgálása, dokumentumok, információk szolgáltatása. A könyvtári feladatot és munkát 

az intézményvezető látja el. 

Fő feladatok 2022-ben: 

- a szolgáltatások folyamatos és zökkenőmentes működésének biztosítása 

- a megyei könyvtártól kapott, az általunk megrendelt vagy számunkra ajándékként 

felajánlott dokumentumokat könyvtári kölcsönzésre vagy helyben használatra 

alkalmassá tenni 

- a Berentére vonatkozó helyismereti anyagok figyelése, gyűjtése és feldolgozása 

- olvasásnépszerűsítő rendezvények szervezése 

- könyvtárhasználati foglalkozások tartása iskolásoknak 

- a szoros kapcsolat folytatása a megyei könyvtárral 

a, könyvtári állomány 

A megyei könyvtár állománybővítésén kívül szeretnénk saját erőből is növelni a 

dokumentumok számát. Szükséges a szélesebb körű állományfejlesztés. Jelenleg kissé túlzó a 

szórakoztató irodalom túlsúlya. Kevesellem a kötelező olvasmányok számát, és a felsőfokú 

tanulmányokat folytatók rendelkezésére álló szakirodalmat. Az olvasóktól rendszeresen kapunk 

ajándékkönyveket, amelyeket átválogatunk és beleltározunk. 

b, tervezett rendezvények 

- író-olvasó találkozók 

- Ünnepi Könyvhét 

- könyvtári órák 

- szavalóverseny 

- játszóházi foglalkozások 



 

2. közművelődési feladat 

Idén 700 éves a település. Ezért a korábbi évekhez képest több és nagyobb szabású program 

fog megvalósulni. Olyanok is, amelyek korábban nem voltak a településen: pálinkaverseny, 

autós tuning találkozó, kutyaszépségverseny, stb. 

 

a, tervezett rendezvények 

- január: Magyar Kultúra Napja, játszóházi foglalkozás, régi szakkörök újraindítása, 

sportnap 

- február: Berente 700 nyitóprogram, Világjárók Klubja, mezőgazdasági jellegű előadás 

- március: Nőnapi rendezvény, Fut a falu, pálinkaverseny, március 15-i ünnepség, orgona 

koncert, L1art pour l’art Társulat, színházi előadás 

- április: sakk diák olimpia, húsvéti játszóház, Magyar Költészet Napi szavalóverseny, 

húsvéti templomi koncert, Zenés Nyári Esték, író-olvasó találkozó 

- május: Majális, bál, TeSzedd szemétszedési nap, kutya kiállítás és szépségverseny, 

Világjárók klubja, Falutúra, gyermeknap, Zenés Nyári Esték 

- június: autós tuning találkozó, Falunap, ballagási ünnepség, Zenés Nyári Esték 

- július: színházi előadás, Tócsni Fesztivál, Berente Nap, Zenés Nyári Esték, szünidei 

programok 

- augusztus: Zenés Nyári Esték, Augusztus 20, vakációzáró gyermeknap, szünidei 

programok, Zenés Nyári Esték 

- szeptember: Bányásznap, színház, világjárók klubja, autómentes hét, Idősek Hete 

- október: október 23-i ünnepség, népdalkör találkozó, gyermekszínház 

- november: bál, színház, templomi koncert 

- december: adventi ünnepség sorozat, Mikulás est, Mikulás vonat, szilveszteri bál 

b, közösségeink, civil szervezetek, művészeti csoportok 

A közösségi művelődés a helyi közösségben zajló közösségi tanulási-művelődési, tehát 

kulturális folyamat az egyének és csoportjaik aktív részvétele révén a tervezéstől a 

megvalósításig. 

Több csoport és szakkör tartja foglalkozásait a művelődési házban. Célunk, hogy 2022-ben 

stabilan tudjanak működni a járványhelyzetet követően. 

- Rozmaring Dalkör: folyamatos fellépő a település kisebb-nagyobb rendezvényeinek. 

Valamint számos meghívásnak tesznek eleget. Többnyire népdalkör találkozókon 

lépnek fel, vagy Falunapokon. Egyre idősebb a tagság, gond a fiatalok bevonása, az 

utánpótlás. 

- Aerobik: alkalmanként 10-12 fő vesz részt a foglalkozásokon. Jól működő csoport, 

lelkes az egészségükért ilyen formában is tevő tagokkal. Idővel bevonhatók a települési 

programok színesítésébe. 

- Jóga: új oktatóval indult újra a csoport, rendszeres létszámuk csütörtökönként inkább a 

20 főhöz van közelebb, mint a 10-hez. 

Természetesen minden berentei civil szervezetnek, aki hozzánk fordul, helyet adnuk, illetve 

segítjük munkájukat ebben az évben is. 

 



d, kapcsolatok külső szervekkel 

Az intézmény a jó kapcsolat ápolására törekszik a fenntartó önkormányzattal és azok irányító 

és szakmai szerveivel, bizottságaival. Az intézményeik vezetőivel, munkatársaival hatékony a 

munkakapcsolat, aminek köszönhetően kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Az iskola 

kiemelt programjait intézményünkben tartják kihasználva a színházterem adottságait, a 

technikai, infrastrukturális hátteret. 

 

Berente, 2021. december 20. 

 

        Sólyom Sándor 

                                                                          intézményvezető 

 

 


