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Beszámoló 

 

 

Tárgyév: 2019. 
Település neve: Csobánka 
Megye: Pest 
Település típusa: község 
A település állandó lakónépessége (fő): 3 450 (KSH 2019. 01. 01.) 
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja: közösségi színtér 
Közművelődési közösségi színtér neve: 
Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 
Közművelődési közösségi színtér címe: 2014 Csobánka Béke út 4. 
Kitöltő neve és beosztása: 
Szatmári Zsolt - közművelődési igazgatási ügyintéző 
Kitöltő telefonszáma: 06-26-520-114 
Kitöltő e-mail címe: kozhaz@csobanka.hu 
 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet - Részletes költségvetés a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 

programjaira vonatkozóan 

2. sz. melléklet - Szolgáltatási terv a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. §-ának 

megfelelően  
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Bevezetés 
 

Megítélésünk és a visszajelzések alapján a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 2019-ben 

elvégzett munkája pozitív hatással volt a község kulturális- és közösségi életére. Az intézmény jelen 

van a falu életében, egyre többen tudnak létezéséről és funkcióiról és egyre többen használják azt. 

Az elmúlt évben szervezett rendezvények, közösségépítő összejövetelek szervezése során 

igyekeztünk magas szakmai színvonalon megvalósítani feladatainkat. A Magyar Falu Programban 

tavaly elnyert jelentős támogatás magasra teszi lécet a munkánkkal kapcsolatban, de az újonnan 

felállt önkormányzat törekvései és az eddig megszokott szakmai színvonalon végzett munkánk 

remélhetőleg segítenek egy tavalyihoz hasonlóan tartalmas program megvalósításában. 

 

Stratégiai céljaink 
 

• értékteremtés 

• innováció 

• ismeretátadás 

• települési hagyományokat ápoló kulturális tevékenység 

• a településen élő nemzetiségek és kisebbségek kulturális értékeit megőrző tevékenység 

• a lakosság igényei szerinti kikapcsolódási és szórakozási lehetőségek megteremtése 

• szakmai kapcsolatok ápolása és kiépítése országos viszonylatban 

 

Rövidtávú céljaink  
 

• a látogatottság folyamatos növelése 

• a bevételek emelkedése 

• minőségi szakmai feladatellátás 

• a régi látogatók megtartása, bensőséges kapcsolat ápolása, fenntartása 

• új vendégek bevonzása, megtartása 

• optimális települési jelenlét elérése 

• civil és nemzetiségi kulturális kapcsolatok ápolása kialakítása 

• együttműködés társintézményekkel 
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• az intézményre bízott tárgyi és anyagi javakkal való́ kiegyensúlyozott gazdálkodás 

• pozitív intézményi kép kialakítása 

 

Célcsoportjaink 
 

Az intézmény célcsoportja Csobánka teljes lakossága, valamint a tavasztól őszig terjedő időszakban 

itt tartózkodó hétvégi házas lakosok. Figyelmet fordítunk még a településen áthaladó turista 

útvonalak használóira és egy-egy színvonalas programmal igyekszünk megszólítani a környékbeli 

települések lakóit is. Különös figyelmet fordítunk a legaktívabb demográfiai csoportokra: a 

gyerekekre, a nyugdíjasokra és a kisgyerekes szülőkre. 

 

Kommunikáció 
 

Kommunikációs tevékenységünk 2020-ban is az előző években elkezdett stratégiát valósítja meg 

és építi tovább. Legfontosabb csatornáink: Csobánkai Hírlevél, Facebook oldal, nyomtatott utcai 

hirdetmények és szórólapok.  

 

A feladatellátás feltételrendszere 
 

A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épülete Csobánkán a Béke út 4. címen található.  

 

Közösségi célokra felhasználható terei: 

- díszterem (81 m2) 

- tornaszoba (101 m2) 

- faház (45 m2) 

- könyvtár (60 m2) 

- udvar (kb. 500 m2)  
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Szükséges karbantartás, felújítás 
 

Díszterem: A terem állapota kielégítő, de nyárra célszerű ütemezni egy tisztasági festés. 

Szeretnénk felújítani a terem végében található Baross Péter emlékfalat, ami sajnos méltatlan 

állapotban van. 

 

Tornaszoba: Elkerülhetetlen a tavalyi felújítás befejezése, a fogadóterek kiépítése. 

A felújított tornaszobához kapcsolódó fogadó- és kiszolgálóhelyiségek méltatlan állapotban 

vannak. A 2018-ban történt csőtörés utáni helyreállítás sem történt meg, ezért a látogatóknak 

nincs lehetősége öltözködésre, tisztálkodásra. A raktározási kapacitás is nagyon hiányzik, amit 

ennek a területnek leromlott állapotával elveszítettünk. 

 

Teakonyha: A felújítás tavaly megtörtént, néhány kisebb konyhai gép beszerzése szükséges. 

 

Lépcsőház: vízszigetelés, tisztasági festés 

A könyvtár és Játéktár megközelítésére szolgáló lépcsőház pincerészén a vízszigetelés hiánya miatt 

folyamatos falnedvesedés tapasztalható. Eső esetén a lépcsőn és a falakon szivárog be a víz, ami 

legalsó szint padlózatán gyűlik össze. A falak és az itt tárolt tárgyak erősen penészednek.    
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Informatikai háttér 
 

A hatékony feladatellátáshoz és kommunikációhoz informatikai eszköz és szolgáltatás 

beszerzésére van szükség. 

 

Envato Elements objektumkönyvtár 

Az Envato Elements objektumkönyvtár olyan grafikai és kód elemek használatát teszi lehetővé, 

amely közösségi tér kialakult arculatát támogatja. Jogtisztán használhatóak stock fotók, vektoros 

illusztrációk, web scriptek, közösségi média alkalmazások. Az Envato Elements hozzáférés éves 

előfizetéses konstrukcióban a leggazdaságosabb. 

 

Canon EOS M50 fényképezőgép/kamera 

A közösségi tér felszereltsége minden téren kielégítőnek mondható, néhány eszközcsoport 

kiemelkedő feltételeket biztosít a színvonalas programokhoz. Idén egy minőségi 

fényképezőgép/kamera beszerzését tervezzük, ami lehetővé teszi a nálunk zajló események 

dokumentálását és élő közvetítését a közösségi médiában.  

 

Philips 27" monitor 

Kommunikációs feladataink hatékony ellátásához szükségünk van egy nagyméretű monitorra, 

amely megkönnyíti és meggyorsítja a DTP feladatok ellátását. 

Hangtechnikai fejlesztés 
 
VoiceKraft - LS 670 vezetéknélküli mikrofon szett 

A jelenleg használt vezetéknélküli mikrofonjaink megbízhatatlanná váltak. Újak beszerzése 

szükséges  

Bútorzat 
 
Folyóiratolvasó kialakítása 

A tornaszoba és az iroda közötti folyosón kávéházi bútorokkal berendezett folyóiratolvasó 

kialakítását tervezzük, ahol méltó körülmények között lehetne olvasni a könyvtárba érkező 

folyóiratokat.   
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Működési támogatások 
 

Javasoljuk az intézményben működő aktív civil szerveződések éves támogatásának bevezetését. 

Ezek a szervezetek nem intézményesített formában működnek, ezért nehezen tudnak hozzájutni 

pályázati támogatásokhoz. A közösségi terv költségvetésébe beépített, és munkatársai által 

ellenőrzött éves támogatás elősegítené a jelenleginél is aktívabb közösségi aktivitást. Ebben az 

évben a Vadvirág Nyugdíjas Klub és a Csobánkai Babaklub támogatását javasoljuk. 

 

Állandó programok 
 

Az intézmény működése szempontjából nagyon fontos a hetente és havonta ismétlődő programok 

struktúrája. Ezek a programok alakítják ki az intézmény törzsközönségét. Ezeket a látogatókat 

könnyebb elérni, megszólítani, bensőséges kapcsolatot lehet velük ápolni.  Az ismétlődő 

programok nagy része bevételt is termel bérleti díj, vagy belépőjegy formájában. 2019-ban bővült 

ismétlődő programok köre, 2019-ben szeretnénk megtartani ezeket a programokat és nyitottak 

vagyunk új kezdeményezések befogadására is. 

 

Hetente Ismétlődik 

• Ovis és iskolás foci a Dunakanyar SE-vel együttműködve 

• Babaklub 

• Pilates torna 

• Vadvirág Nyugdíjas Klub 

• Tai-Chi edzések 

• Shaolin Kung-Fu edzések 

• Gyógytorna 

• Kondicionáló torna  

• Játéktár 

 

Havonta ismétlődik 

• Nyitott estek ismeretterjesztő előadássorozat 

• Zenés, táncos Nosztalgia Party  
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Programok, rendezvények havi bontásban 
 

Január 
Látványos lézershow és koccintás köszöntötte az újévet január 1-én. A Fényszínház Csobánkára 

szabott produkcióját láthatták a főtéren helybeliek az év első napján. Január 18-án a Nosztalgia 

Party különkiadása ként Pótszilvesztert szervezünk a Vadvirág Nyugdíjas Klubbal közösen. Január 

21-én a Játéktár programjához kapcsolódva a Fabula Bábszínház előadását nézhetik meg a 

csobánkai gyerekek ingyenesen. Folytatjuk a Magyar Falu Programban elnyert támogatás 

felhasználását: táncházat szervezünk a Pótszilveszter betétprogramja ként. 

Február 
Csatlakozunk a Házasság Hete programsorozathoz, a program keretében táncházat, farsangi 

mulatságot szervezünk és koordináljuk a faluban szervezett kapcsolódó programokat. Támogatott 

táncházi programot viszünk csobánkai óvodába és iskolába. Újraindítjuk a Nyitott estek 

előadássorozatot. 

 

Március 
Márciusban megünnepeljük a Nemzetközi nőnapot. Külön köszöntjük a Vadvirág Nyugdíjas Klub 

hölgytagjait. Március 15-én a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolájának 

tanulói adnak műsort nemzeti ünnepünk alkalmából. Támogatott táncházi programot biztosítunk 

a Csepp Tanoda részére és nyilvános táncházat szervezünk a Pilisszentkereszti Közösségi Ház 

néptánccsoportjával közösen. A Magyar Falu program által támogatott egészségnapot szervezünk. 

Megtartjuk a Nyitott estek előadássorozat és a Nosztalgia Party havi eseményét. 

Április 
Ismét megrendezzük a Húsvétváró programunkat együttműködve a Játéktárral. Tojásfestéssel, 

asztali dísz készítéssel szórakoztatjuk a gyerekeket és szüleiket, valamint egy gyermekszínházi 

előadást is tervezünk erre az alkalomra. 

A Költészet napja alkalmából szeretnénk ismét meghívni Sebő Ferencet és együttesét, aki két éve 

is sikeres és jegybevételt is termelő koncertet adott ebből az alkalomból.  

Megtartjuk a Nyitott estek előadássorozat és a Nosztalgia Party havi eseményét. 
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Május 
A csobánkai sportpályán rendezendő Majális hagyományosan a község amatőr művészeti 

csoportjainak ad bemutatkozási lehetőséget. Ezt a hagyományt idén is megtartjuk, de szeretnénk 

kiegészíteni a programot egy a gyerekeknek és egy a felnőtteknek szóló minőségi színpadi 

produkcióval. A Majális másik hagyományos programja a főzőverseny, amely tartalmas szórakozást 

biztosít a Csobánka önszerveződő közösségeinek, ezt idén is megtartjuk programban.  

A Nemzetközi gyermeknapon egy minőségi színpadi produkció mellett szeretnénk vidámpark 

jellegű szabadtéri gyermekjátékokkal megtölteni a közösségi tér udvarát.  

Megtartjuk a Nyitott estek előadássorozat és a Nosztalgia Party havi eseményét. 

 

Nyár 
Júniusban köszöntjük a Csobánkán dolgozó pedagógusokat pedagógus nap alkalmából. 

Az elmúlt években megrendezett Csobánkai Sörterasz sikere arra ösztönöz bennünket, hogy 

mindhárom nyári hónapban szervezzünk egy minőségi gasztronómiával és élőzenével körített 

nyáresti, szabadtéri programot. Az elmúlt év tapasztalatai alapján ezek a rendezvények 

önfenntartóak, vagy akár nyereségesek is lehetnek. 

A tavalyi sikeres nyári színházi est tapasztalatai alapján nagy érdeklődés van könnyed, zenés 

színdarabokra a csobánkai lakosság körében, de a belépődíj eltántorítja az érdeklődőket, ezért 

júliusban egy ingyenes szabadtéri előadást tervezünk a közösségi tér udvarán. 

Augusztusban szeretnénk ismét megrendezni az 5 Nemzet Népzenei Fesztivált a főtéren. Ezen a 

rendezvényen a Csobánkán élő nemzetiségek és a magyarság népzenéjét mutatnánk be 

színvonalas produkciókon keresztül. Terveink szerint egy egyedi produkció is színpadra kerülne, 

amellyel a turizmus fejlődését mozdítanánk elő. 

 

Szeptember 
Szeptember közepén rendezzük a Falunapot, amely ezúttal egy gasztro-fesztivál jelleget kapna, de 

ugyanúgy lehetőséget biztosítana a helyi művészeti csoportok bemutatkozására is. 

Sikeres pályázat esetén idén is csatlakozunk az Európai Mobilitási Hét programjaihoz és 

megrendezzük a Nemzetközi Autómentes Napot, amelyen sportprogramok, vetélkedők, a 

környezettudatos gondolkodást támogató élményprogramok kerülnek megrendezésre. 

Megtartjuk a Nyitott estek előadássorozat és a Nosztalgia Party havi eseményét. 
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Október 
Októberben irodalmi összeállítással emlékezünk az Aradi Vértanúk Emléknapján. Október 23-án a 

nemzeti ünnephez kapcsolódó színházi, vagy zenés színpadi produkcióval ünnepelünk. 

A Vadvirág Nyugdíjas Klubbal közösen megemlékezünk az Idősek Napjáról.  

Megtartjuk a Nyitott estek előadássorozat havi eseményét. 

 

November 
Novemberben átfogó egészségnapot szervezünk kihelyezett szűrővizsgálatokkal, ismeretterjesztő 

előadásokkal, az egészséges életmódot népszerűsítő programokkal. 

Az Idősek Napja alkalmából köszöntjük a Vadvirág Nyugdíjas Klub tagjait, akiknek zenés, táncos 

szórakozást szervezünk erre a napra. 

 

December 
Szép hagyomány, hogy az adventi időszak szombatjain a főtéren felállított jászol mellett a község 

óvodája, iskolája és nyugdíjas klubja ad adventi műsort. Ezt a hagyományt 2020-ban is megtartjuk, 

kiegészítve a második adventi szombaton a Mikulás ünnepséggel. Az adventi programokhoz 

kapcsolódó jótékonysági és kézműves vásárok kapcsán szeretnénk reaktiválni a Made in Csobánka 

brand-et. 

 

 
Szolgáltatások 
 

A közösségi tér termei 2019-ben is bérelhetőek. Az önkormányzat által meghatározott bérleti 

díjakért igénybe vehetőek kereskedelmi tevékenységre, családi rendezvényekre. 

Kommunikációnkban igyekszünk felhívni a figyelmet erre a lehetőségre, mivel a költségvetésünk 

jelentős részét képezi az ebből befolyó bevétel. 
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Könyvtári szolgáltatás 
 

Továbbra is  2012. CLII. törvénnyel módosított 1997. CXL. törvény rendelkezése alapján a Pest 

Megyei Könyvtárral kötött megállapodás szerint kívánjuk biztosítani a könyvtári szolgáltatást a 

településen. Kommunikációs csatornáinkon igyekszünk felhívni a csobánkai lakosok figyelmét erre 

lehetőségre. 

 

Együttműködések 
 

Igyekszünk olyan, az önkormányzat és az intézmény munkáját segítő együttműködési 

megállapodásokat kötni a településhez kapcsolódó üzleti és nonprofit szervezetekkel, amelyek 

illeszkednek tevékenységünkhöz. Figyelemmel kísérjük településen működő kisebbségi és 

nemzetiségi önkormányzatok munkáját, igyekszünk segítséget nyújtani, helyet biztosítani az 

általuk szervezett rendezvényekhez. 

 

 

 

Csobánka - 2020. január 17. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155395.230139
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155395.230139
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30818.250543
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30818.250543


Feladat Jogcím

kiadás bevétel

TÁRGYI ESZKÖZÖK

Philips 27" monitor dologi kiadás 50 000 Ft

Canon EOS M50 fényképezőgép kamera dologi kiadás 190 000 Ft
Kávéházi asztalok és székek folyóiratolvasó 
kialakításához

dologi kiadás 150 000 Ft

VoiceKraft - LS 670 dologi kiadás 45 000 Ft

IMMATERIÁLIS JAVAK

Envato Elements előfizetés immateriális javak 75 000 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG
A Vadvirág Nyugdíjas Klub éves működési 
költségei

dologi kiadás 200 000 Ft

Babaklub éves működési támogatás dologi kiadás 100 000 Ft

PROGRAMOK

2020. január

Újévköszöntő lézershow dologi kiadás 300 000 Ft

MF Táncház dologi kiadás 100 000 Ft 100 000 Ft

Pótszilveszter dologi kiadás 40 000 Ft 30 000 Ft

Játéktár bábszínház dologi kiadás 80 000 Ft

Terembérleti díj 170 000 Ft

2020. február

Farsang dologi kiadás 30 000 Ft 20 000 Ft

MF Táncház dologi kiadás 300 000 Ft 300 000 Ft

Nyitott estek előadássorozat dologi kiadás 10 000 Ft

Nyomdaköltség dologi kiadás 15 000 Ft

Terembérleti díj 300 000 Ft

2020. március

Nőnap dologi kiadás 30 000 Ft

MF Egészségnap dologi kiadás 100 000 Ft 100 000 Ft

MF Táncház dologi kiadás 200 000 Ft 200 000 Ft

Március 15. ünnepség dologi kiadás 20 000 Ft

Nyitott estek előadássorozat dologi kiadás 10 000 Ft

Zenés nosztalgia est dologi kiadás 30 000 Ft 10 000 Ft

Nyomdaköltség dologi kiadás 15 000 Ft

Terembérleti díj 40 000 Ft

1. sz. melléklet - Részletes költségvetés a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár programjaira vonatkozóan

Eredeti előirányzat



2020. április

Húsvétváró gyermekprogram dologi kiadás 80 000 Ft

Költészet napja dologi kiadás 300 000 Ft 50 000 Ft

Nyitott estek előadássorozat dologi kiadás 10 000 Ft

Zenés nosztalgia est dologi kiadás 30 000 Ft 10 000 Ft

Nyomdaköltség dologi kiadás 15 000 Ft

Terembérleti díj 40 000 Ft

2020. május

Majális dologi kiadás 500 000 Ft

Nyitott estek előadássorozat dologi kiadás 10 000 Ft

Zenés nosztalgia est dologi kiadás 30 000 Ft 10 000 Ft

Gyereknap dologi kiadás 130 000 Ft

Nyomdaköltség dologi kiadás 15 000 Ft

Terembérleti díj 40 000 Ft

2020. június

Pedagógusnapi ünnepség dologi kiadás 40 000 Ft

Sörterasz dologi kiadás 95 000 Ft 50 000 Ft

Nyitott estek előadássorozat dologi kiadás 10 000 Ft

Nyomdaköltség dologi kiadás 15 000 Ft

2020. július

Nyári színház a közösségi tér udvarán dologi kiadás 250 000 Ft

Sörterasz dologi kiadás 95 000 Ft 50 000 Ft

Baross Péter Emlékfal felújítása dologi kiadás 60 000 Ft

Nyomdaköltség dologi kiadás 15 000 Ft

2019. augusztus

Augusztus. 20. ünnepség dologi kiadás 20 000 Ft

Öt Nemzet Népzenei Fesztivál dologi kiadás 1 500 000 Ft

Sörterasz dologi kiadás 95 000 Ft 50 000 Ft

Nyomdaköltség dologi kiadás 15 000 Ft

2020. szeptember

Falunap, Mobilitás nap dologi kiadás 600 000 Ft 400 000 Ft

Nyitott estek előadássorozat dologi kiadás 10 000 Ft

Zenés nosztalgia est dologi kiadás 30 000 Ft 10 000 Ft

Nyomdaköltség dologi kiadás 15 000 Ft

Terembérleti díj 40 000 Ft

2020. október

Az Aradi vértanúk emléknapja dologi kiadás 20 000 Ft



Nemzeti ünnep - Október 23. dologi kiadás 150 000 Ft

Nyitott estek előadássorozat dologi kiadás 10 000 Ft

Idősek napja dologi kiadás 100 000 Ft

Nyomdaköltség dologi kiadás  

Terembérleti díj 40 000 Ft

2020. november

Nyitott estek előadássorozat dologi kiadás 10 000 Ft

Zenés nosztalgia est dologi kiadás 30 000 Ft 10 000 Ft

Nyomdaköltség dologi kiadás 15 000 Ft

Terembérleti díj 40 000 Ft

2020. december

Mikulás ünnepség dologi kiadás 100 000 Ft

Adventi szombatok dologi kiadás 100 000 Ft

Nyomdaköltség dologi kiadás 15 000 Ft

Terembérleti díj 40 000 Ft

Tárgyi eszközök 
összesen: 50 000 Ft Jegybevétel 

összesen: 300 000 Ft

Immateriális javak 
összesen: 75 000 Ft Terembérleti díj 

összesen: 580 000 Ft

Programokhoz 
kapcsolódó dologi 
költségek:

5 815 000 Ft Pályázati forrás: 700 000 Ft

Összes kiadás: 6 625 000 Ft
Összes 
bevétel: 

2 150 000 Ft

Különbözet 4 475 000 Ft



A közösségi tevékenység: 

Kultv. 76. § (3) bekezdés 
a) A művelődő 

közösségek létrejöttének 
elősegítése, működésük 
támogatása, fejlődésük 

segítése, a 
közművelődési 

tevékenységek és a 

b) A közösségi és 
társadalmi részvétel 

fejlesztése

c) Az egész életre 
kiterjedő tanulás 

feltételeinek 
biztosítása

d) A hagyományos 
közösségi kulturális 
értékek átörökítése 

feltételeinek 
biztosítása

e) Az amatőr alkotó- és 
előadó-művészeti 

tevékenység 
feltételeinek 
biztosítása

f) A tehetséggondozás- 
és -fejlesztés 
feltételeinek 
biztosítása

g) A kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés

Heti rendszerességgel ismétlődő programok

Ovis Foci x x

Iskolás Foci x x

Babaklub x x x

Pilates torna x x

Vadvirág Nyugdíjas Klub x x x x x

Thai-Chi edzések x x x x

Kung-Fu edzések

Játéktár x x x x

Havi rendszerességgel ismétlődő programok

Nyitott Estek előadássorozat x x x x

Zenés, táncos nosztalgia party x

Egyedi programok

Oszoly Táncház x x

Házasság Hete rendezvénysorozat x x

Nőnapi köszöntés x x

Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulóján

x x

Eggészségnap x

2. sz. melléklet - Szolgáltatási terv a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. §-ának megfelelően
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Húsvétváró gyermekprogram x x x

Megemlékezés a Költészet napján x x

Csobánkai Majális x x x x

Csobánkai Gyermeknap x x x

Csobánkai Sörterasz x

Pedagógusnapi megemlékezés x x

Csobánkai Nyári Színház x x

5 Nemzet Népzenei Fesztivál x x

Augusztus 20. - Csobánka x x

Mobilitási Hét Csobánkán x x x x

Falunap x x x

Az aradi vértanúk emléknapja x x

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 
kitörésének és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 
évfordulójáról

x x

Adventi Hétvégék Csobánkán x x x x

Mikulás Ünnepség x x

Folyamatos szolgáltatások

Könyvtári szolgáltatás x x x x
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