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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az IKSZT/2008/1-0676 azonosító 
számú címbirtokosaként, a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendeletben megjelent az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és 
szolgáltató tér (a továbbiakban: IKSZT) kialakítására igénybe vehető támogatás 
igénybevételével megvalósította a tervezett beruházást és a záró kifizetési kérelem 
benyújtását követően 2011 májusában megkezdte a működtetést. 
 
Eplény Községi Önkormányzat az IKSZT működtetésével tesz eleget a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatási kötelezettségének.  
A közművelődési alapszolgáltatási feladatok ellátását egy részfoglalkoztatott IKSZT 
munkatárs és a falugondnok együttműködve végzi.   
 
A korábbi évekhez hasonlóan, az elmúlt év tapasztalatait összefoglalva, a falugondnok 
és az IKSZT munkatárs összeállították az 1. mellékletként csatolt részletes beszámolót 
a 2021. évi tevékenységről. 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az IKSZT felújításhoz kapcsolódó pályázati 
kiírás szerinti kötelező fenntartási időszak már 2016. májusban lejárt. 
 
Mint a beszámolóból is látható, az IKSZT-ben a szolgáltatásokat a kötelező fenntartási 
kötelezettség megszűnésétől függetlenül, – közművelődési alapszolgáltatási 
kötelezettségek mellett – az igényekhez alkalmazkodva, továbbra is biztosítjuk. 
 

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslat elfogadására. 
  
 
Eplény, 2022. január 20. 
 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (I. 26.) határozata 

 
az IKSZT 2021. évi tapasztalatiról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Közösségi Szolgáltató 
Tér (IKSZT) 2021. évi tapasztalatairól szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal – elfogadja.  
 
 
Eplény, 2022. január 26.  
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. 
(I. 26.) határozatához 
 
 

Beszámoló az IKSZT 2021. évi tapasztalatairól 
 

 
2011. május 3-án kezdte meg működését Eplényben az IKSZT. A Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium adományozta ezt a címet az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési programon belül a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím 
elnyerésére. Lehetőséget kaptunk ezzel arra, hogy mind a lakosság mind a civil 
szervezetek számára helyet és lehetőséget biztosítsunk előadások, tanácsadások, 
fórumok, közművelődési programok számára. Eplény Községi Önkormányzat az IKSZT 
működtetésével tesz eleget a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott közművelődési 
alapszolgáltatási kötelezettségének.      
 

Opcionális szolgáltatásaink: 

 Ifjúsági közösségi programok szervezése 

 Ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése 

 Ifjúsági információs pont működtetése 

 Fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása 

 Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási 

pont működtetéséhez 

 Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése 

 Közösségi internet hozzáférés biztosítása önállóan vagy teleházban működő 

eMagyarország ponton 

 Közművelődési programok szervezése 

 Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása 

 Közösségfejlesztési folyamatok generálása folyamatkövetése 

 Hely biztosítása civil szervezetek számára 

 Egészségfejlesztési folyamatok szervezése 

 Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása (közháló végpont) 

 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) információs pont működtetése 

 Ifjúsági klub 

 Közösségi terem 

Továbbá, amire a lakosság részéről igény mutatkozik.  
 
A 2021-ben is érvényben lévő veszélyhelyzet miatt, a járványügyi korlátozásokra 
tekintettel, a programok szervezése és megtartása komoly kihívást jelentett, ami 
programok lecsökkent számában tükröződik, a korábbi évekhez viszonyítva. Az év első 
felében, a központi korlátozó rendelkezésekre, intézkedésekre tekintettel, gyakorlatilag 
nem is lehetett közösségi programot tartani. 
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2021. évi programok: 

 2021. 07. 17. XXVIII. Eplényi Gyermeknap 
Program: 
12:00 Rendezvény megnyitása  
12:00 – 14:00 Családi akadályverseny helyszínen kialakított csapatokkal 
16:00 – 17:00  Hórihorgas Hujákolók gólyalábas előadása: Sárkányármány 

címmel 
17:00 – 18:00  Mesekocsi Színház előadása: Az állatok nyelvén tudó juhász 
18:00 – 18:40   Tikhegyi Gyöngytyúkok Néptáncegyüttes műsora  
19:00 – 20:00 Tombola  
20:00 – 21:00   Apacuka Zenekar koncertje 
21:10 – 21:35 Tűzzsonglőr előadás 
21:40 – 22:00  Lézershow előadás 
Fakultatív programok 12:00 - 18:00 óra között 
Kézműves foglalkozások, csillámtetoválás  
Fajátékok (gólyaláb, páros sítalp, karikadobáló, mocsárjáró, diótörő) 
Óriás malom és jenga a Művelődési Házban 
Légvár  
 

A XXVIII. Eplényi Gyermeknap programja 1 millió Ft LEADER pályázati támogatással 
valósult meg, amely pályázat előkészítésében és lebonyolításában az IKSZT segítséget 
nyújtott, illetve mindvégig közreműködött. 
 

 2021. 07. 22. Családi játszóház az IKSZT teremben 
 

 2021. 08. 07. XX. EPLÉNYI VIGASSÁGOK 
Program: 
10.00 – Kispályás focibajnokság  

14.30 – XX. EPLÉNYI VIGASSÁGOK megnyitó 

 Virágos Eplényért díjak átadása  

15.00 – 16.00 Mesélő Bőrönd Társulat előadása: A kőleves 

16.15 – 17.30 Zenés műsor a 60-as évek táncdalfesztiváljainak hangulatában 

18.00 – 18.45  Solymos Tóni   

19.00 – 19.45  Cserpes Laura 

20.00 – 24.00   Szabadtéri bál (Summer Band Zenekar zenéjére) 
Napközbeni programok:  

13:00 - 17:00 óráig: Logikai játékok és légvár 

 

 2021. 08. 10. Robotika foglalkozás gyermekeknek és fiataloknak a 
művelődési házban az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával 
 

 2021. 10. 04-08-ig Kiállítás a könyvtárban az Országos Könyvtári Napok 
ideje alatt 
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 2021. 10. 13.  Robotika foglalkozás az eplényi óvodások részére a 
művelődési házban az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával 
 

 2021. 11. 27. Adventi kézműves foglalkozás az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár által vásárolt eszközök és anyagok felhasználásával 

2021 szeptemberétől, szerdánként, 16.00 órától ismét működött az IKSZT-teremben a 
kézműves foglalkozás Béres Zsuzsanna vezetésével, amely nyitott, szeretettel várta az 
érdeklődőket. 
 
Évközben több alaklommal is helyet biztosítottunk zártkörű, elsősorban családi 
rendezvényekhez. 
 
Az IKSZT-n belül, az Eplény Községi Könyvtár a törvényben meghatározott 
alapkövetelményeket maradéktalanul megvalósítja, mint: 

 mindenki számára igénybe vehető szolgáltatás, 

 rendelkezik kizárólag könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel, 

 rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart 

nyitva, 

 helyben nyújtott alapszolgáltatások ingyenesek, 

 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja. 

Kiemelt feladatunk a törvény által meghatározott nyilvános könyvtári ellátás biztosítása 
a településen. Igyekszünk az intézmény elismertségét, népszerűségét növelni. 
Szolgáltatásainkról folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket. 

 
Olvasók létszámának alakulása: 
A statisztikai mutatók alapján az elmúlt időszakban a könyvtárhasználók száma a 
következőképpen alakult: 

 könyvtárlátogatók 

száma 

regisztrált 

olvasók 
száma 

egyéb könyvtári 

szolgáltatások 
használóinak 

száma 

kölcsönzött 

dokumentumok 

könyvtárközi 

kölcsönzések 

2018. 1992 fő 92 fő 1515 fő 578 db 24 db 

2019. 2695 fő 105 fő 2241 fő 359 db 27 db 

2020. 1630 fő 115 fő 1508 fő 454 db 23 db 

2021. 1368 fő 120 fő 904 fő 301 db 30 db 

 
Jól tükröződik könyvtárlátogatások és egyéb szolgáltatások igénybevétele számában a 
2020. és 2021. évi járványügyi korlátozások hatása. 

Teljesítménymutatók: 
A regisztrált olvasók számának aránya a lakosság számához viszonyítva: 23,1%. 
Ellátottság (egy lakosra jutó könyvtári állomány): 5,2 db könyv/lakos. 
A könyvtár állománya jelenleg 2710 db (kötet), ebből tavalyi beszerzés az Eötvös 
Károly Megyei Könyvtár által: 102 db, amelynek értéke 249 222 Ft. 
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Ezen kívül az Eplény Községi Önkormányzat vásárolt: 84 db-ot, amelynek értéke 257 
153 Ft. 

A könyvtári dokumentumok szakcsoportonkénti megoszlása: 
A legfontosabb (alapvető tevékenységünk) az olvasók olvasási és könyvtárhasználati 
igényeinek kielégítése. Ennek alapján építjük fel a könyvállományt. Az olvasótábor 
összetételének figyelembevételével gazdag szépirodalmi, szakirodalmi gyűjtemény 
valamint az ifjúsági irodalom mellett megfelelő példányszámban a kötelező és ajánlott 
olvasmányok beszerzésére törekszünk. 

Egyéb szolgáltatásaink: 

 A könyvtárban másolatokat tudunk készíteni, megfelelő díjazás ellenében, az 
olvasók, illetve könyvtárhasználók által nem kölcsönözhető dokumentumokról, 
és rendelkezésére állunk e szolgáltatásunkkal bárki számára. 

 Fontosnak tartjuk az internet könyvtári keretek között történő alkalmazását, 
mivel, mint a jelenleg érvényben lévő leggazdagabb új információforrások 
egyike, a könyvtár tájékoztató munkájában újabb és jobb, hatékonyabb 
szolgáltatási formát jelent. Másrészt a könyvtár az egyetlen olyan 
intézménytípus, ami nyilvános és a település összes polgára számára 
rendszeresen hozzáférhető információkat szolgáltató intézményként tud 
működni. 

 Egy könyvtár sem rendelkezik a könyvpiacon megjelenő teljes szakirodalmi 
választékkal, könyvtárközi kölcsönzés útján a kért dokumentumokat az 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár állományából, ingyenesen, az igénylők 
rendelkezésére tudjuk bocsátani. Ez a folyamat az interneten keresztüli 
hálózatkapcsolattal nagyon leegyszerűsödött, rövid határidővel tudjuk a 
kéréseket teljesíteni. 

 Az Eplény Községi Könyvtár része a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek 
(KSZR), így nemcsak könyvek beszerzésében kapunk segítséget ellátó 
könyvtárunktól – az Eötvös Károly Megyei Könyvtártól – hanem programok 
szervezésében, finanszírozásában is. Eszközök beszerzésében szintén részt vesz 
a megyei könyvtár. Így jutottunk ebben az évben egy kitűnő vágó- és domborító 
géphez, melyet az adventi kézműves foglalkozáson örömmel próbáltak ki a 
résztvevők. 
 

A teljesítménymutatókon is látszik, hogy a COVID-19 járvány és a falugondnoki 
alaptanfolyamon való részvételem erősen befolyásolta munkánkat. Szerencsére az 
online lehetőségek sokat segítettek az olvasókkal való kapcsolattartásban. 
 
Könyvtár nyitvatartási ideje: 
Hétfő - péntekig: 10-18 óráig 
Szombat: zárva 
Vasárnap: zárva 
 
Az IKSZT az alábbi civil szervezeteknek a székhelye: 
Eplényi Gyermekekért Alapítvány  
Dreissiger Gáborné Kuratórium Elnöke 
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Eplényi Turisztikai Egyesület 
Jusztin Andrea elnök 
 
Eplényi Komédiás Egylet 
Pisztel Miklós elnök 
 
Eplényi Sportegyesület 
Matula Mihály elnök 
 
Fortuna Színjátszó Egyesület 
Magyar János elnök 
 
További együttműködő partnereink: 
 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár Gyulafirátóti Művelődési Háza 
8412 Gyulafirátót, Hajmáskéri u. 2. 
Némethné Gunther Teréz művelődésszervező 
 
Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 
8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13. 
Intézményvezető: Horváthné Kecskés Diána 
  
 
Eplény, 2022. január 20. 
 
 
 
  Tarné Jámbor Anita s.k.  
  falugondnok 


