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Tárgy: Tájékoztató a településen folyó közművelődési 
tevékenységről, az átszervezés tapasztalatairól

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete részére

Tájékoztató az Ady Endre Művelődési Ház tevékenységéről

2010. augusztus 1-je az Ady Endre Művelődési Ház működésének egyik meghatározó dátuma. Ekkor a 
fenntartó, Kiszombor Nagyközség Önkormányzat szakfeladata alá került bevonásra a közművelődési és 
közgyűjteményi feladatellátás. Az intézmény korábbi, részben önálló státusza megszűnt.
Az  alábbiakban  elsősorban  a  2012.  évi  feladatellátásról,  részben  az  átszervezés  tapasztalatairól 
olvashatnak.

Tárgyi feltételek

Munkánk két fő helye a Szegedi utcai és a Nagyszentmiklósi utcai épületek. Minkettő kielégítő állapotban 
van,  feladataink  elvégzésének  komolyabb  akadálya  nincs.  Kisebb  felújításokat,  korszerűsítéseket 
igényelnek. Ezek egy részét lehetőségeinkhez mérten megvalósítjuk. 
Az  utóbbi  időszak  nagyobb  felújítása  a  Szegedi  utcai  épület  iroda-,  mellék-  és  egyéb  kiszolgáló 
helyiségeinek festése, ill. a klubterem teljes festése, a falat védő lambériacsík elhelyezése.
A régi művelődési ház esetében fontos, a takarékos működést elősegítő gáz almérők kiépítése a bérbe 
adott helyiségeinkben.
Tárgyieszköz-beszerzéseink közül kiemelném a Canon típusú színes, A/4-es lézernyomtató beszerzését, 
mellyel  minőségi  plakátokat  és  meghívtak,  ill.  egyéb  színes  nyomtatást  tudunk  kivitelezni.  Továbbá 
vásároltunk egy kisebb értékű hordozható CD-lejátszót.

Személyi feltételek

A  szakfeladat  alá  történő  szervezés  intézményünk  létszámát  nem  érintette.  Két  fő  teljes  és  egy  fő 
részmunkaidős  létszámmal  dolgoztunk  2011.  december  31-éig.  Ekkor,  a  részmunkaidős  takarító 
munkavállalóval,  határozott  idejű  szerződését  közös  megegyezéssel  nem hosszabbítottuk  meg.  2012. 
január elsejétől az önkormányzat segítségével napi 6 órában látjuk el takarítási feladatainkat.
2012. júniusától lehetősége nyílt az önkormányzatnak ún. eTanácsadó-asszisztens munkakör betöltésére 
pályázni. A munkaügyi központ támogatásával, a művelődési házban működő eMagyarország Ponthoz 
egy  részmunkaidőben,  6  órában  dolgozó,  legalább  középfokú  végzettséggel  rendelkező,  bérpótló 
támogatási  rendszerben  lévő  munkavállalót  tudtunk  biztosítani.  A  munkavállaló  alkalmazását  a 
munkaügyi központ november 30-ig finanszírozza bérének és járulékainak 70%-áig. 

A személyi feltételekben az átszervezés a korábbi intézményvezetői státusz megszűnésével járt úgy, hogy 
a közalkalmazotti álláshely betöltve maradt, a munka folytonossága nem szakadt meg.

Szakmai munka, szakmai feladatok

Egy  legalább  2004-től  tartó  hosszú  fejlődési  folyamatnak  köszönhetően  Kiszomboron  már  stabil 
közművelődési élet folyik. Nem beszélhetünk túl sok új csoportról, inkább a már működők munkájáról és 
nagyobb aktivitásáról. 



Feladatunk már  nem feltétlen  a  művelődési  alkalmak  bevezetése,  inkább a meglévők szinten  tartása, 
fejlesztése,  ill.  a  lakosságtól  érkező  ötletek,  igények  intézményi  háttérrel  és  szakmai  munkával  való 
támogatása.
Hosszú rendezvény felsorolásba kezdhetnénk, de szerencsére már mindenki ismeri azokat a nagyobb vagy 
szerényebb  rendezvényeket,  melyek  egy éven belül  várhatók (farsangi  vagy télbúcsúztató,  húsvétoló, 
tűzugrás, közösségi napok, zenés estek stb.).
Óriási  fejlődésként  tapasztalható  az  utóbbi  két  évben,  hogy  rendezvényeink  szervezésében, 
lebonyolításában egyre több lakos vesz részt teljesen önkéntes alapon, a közösség érdekében, önmaga 
szórakoztatásaként. A közért végzett munka a közösségi kapcsolatok szorosabbá válásának örömteli jele. 
Az egymással azonosulni tudás, katalizátora a fejlődésnek. Ha ez a folyamat megmarad, rendezvényeink, 
kulturális életünk sosem látott kiteljesedéséhez vezethet. 
Fentiekkel  szoros  összefüggésben  kell  említeni  a  Kiszombori  Nyári  Fesztivált,  mint  olyan 
kezdeményezést,  mely  összehoz,  összehangol  intézményeket,  civileket,  vállalkozókat,  lakosokat.  Az 
összehangolt  szervezés  és  népszerűsítés  továbbfejlesztésére  kell  törekednünk.  Javítanunk  kell  a 
népszerűsítés  időzítésén,  a  rendezvényelemek  pozicionálásán,  ill.  kommunikálnunk  kell  a 
rendezvénysorozathoz való csatlakozás lehetőségét.
Összességében elmondható, hogy jelenlegi munkánk igen szorosan összefonódik több civil szervezetével 
(honismereti  kör, természetbarát egyesület,  amatőr  színház,  felnőtt  néptáncosok stb.).  Némely esetben 
már  nehéz  szétválasztani  az  intézményi  és  civil  feladatvállalást,  de  ha  a  megfelelő  egyensúlyt 
megtaláljuk, nagyon pozitív eredménnyel jár.
Az  intézmény  működését  természetesen  az  önkormányzat  biztosítja.  A  szakfeladati  átszervezés  a 
költségvetés  részbeni  csökkenésével  is  járt  (elsőrorban  bérköltség,  de  a  működésit  is  érintette). 
Költségvetésünk 2010. kivételével - amikor is egyensúly közelében maradt – negatív mérleggel zárult az 
utóbbi években. Ez arra ösztönöz bennünket, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a feladatvállalásunk és az 
ehhez  szükséges működési,  működtetési  költségek között.  A kulturális  élet  akár  eme szegmensébe is 
beépíthetjük a kölcsönösséget más szervezetekkel.
Tényként  kell  kezelnünk,  hogy  az  intézmény  mindkét  épületét  rossz  hatásfokkal  tudjuk  működtetni, 
gondolok  itt  az  energiafogyasztásra.  A  közeli  vagy  távoli  jövőnknek  mindenképpen  a  korszerűsítés 
irányába, pályázati források megtalálásának irányába kell mutatnia.

Feladataink, szolgáltatásaink röviden, tényszerűen

- a Szegedi utcai és a Nagyszentmiklósi utcai épület üzemeltetése 
(nyitva tartás, takarítás, jogszabályi megfeleltetés)

- kapcsolattartás, ügyintézés fenntartóval 
(képviselő-testületi előterjesztések, munka és pénzügyek egy része)

- eMagyarország Pont üzemeltetése 
(internetezés 4 gépen, lakossági mérőóra állások bejelentése, scannelés, nyomtatás stb.)

- rendezvénytervezés, rendezvényszervezés, kiállításszervezés
- rendezvény lebonyolítás (intézményi és külső szervek)
- (szék)hely biztosítása egyesületeknek
- Kiszombori Híradó helyi információs lap szerkesztése
- rendezvények arculati tervezése, kivitelezése 

(plakát, szórólap, meghívó stb. magunk és más önkormányzati intézmény részére)
- települési események, rendezvények médiakapcsolatainak biztosítása
- rendezvénytechnika biztosítása 

(hangosítás intézményi és külső szerveknek)
- rendezvényhelyszín biztosítása önkormányzati fenntartású intézményeknek 

(önkormányzat, iskola, óvoda, védőnők stb.)
- rendezvényhelyszín biztosítása külső szerveknek 

(művészeti iskola, határőrség, civil szervezetek stb.)
- jogi tanácsadás biztosítása
- termek bérbe adása (vásár, termékbemutató, rendezvények)
- szakirányú pályázatírás segítése, szakirányú pályázatírás
- civil szervezetek rendezvényszervezésének támogatása



- falugazdásznak és agrárkamarai tanácsadás részére hely biztosítása

Pályázati munka

Az  intézmény  pályázati  munkája  talán  közepesnek  mondható.  2011-ben  két  LEADER  pályázat 
megírásában  is  aktívan  részt  vettünk  (közösségi  napok,  színpad  és  fedés),  melyből  a  Kiszombori 
Közösségi Napokra az önkormányzat 2 588 600 Ft támogatási összeget nyert. A másik pályázat nem volt 
megvalósítható. A nyertes pályázat elszámolásában jelenleg is részt veszünk. 
Fentiek  mellett  megállapítható,  hogy  intézményünknek  aktívabb  pályázati  munkát  kellene  folytatnia, 
melynek  véleményünk  szerint  legfőbb  hátráltatója  a  létszámunkhoz  kötődő  feladatmennyiség. 
Pályázatfigyelői  és  pályázói  hatékonyságunk növeléséhez  az  önkormányzat  segítségét  is  igénybe  kell 
vennünk.

Az átszervezés a művelődési ház esetében nem volt befolyással a pályázatírói munkára. A közművelődés 
számára nyitott lehetőségek az önálló intézmények, ill. fenntartóik által egyaránt igénybe vehetők.

Összegzés

Az  Ady  Endre  Művelődési  Ház  működése,  kihasználtsága,  szolgáltatásai  jónak  mondhatók.  Az 
átszervezés  jelentős  változással  nem  járt.  Többletegyeztetési  igényt,  ill.  bizonyos  területen  döntési 
jogkörváltozást tapasztalunk, de igyekszünk minél gördülékenyebben végezni munkánkat.
Végállapot nincs, mindig van hová fejlődni. Látjuk hiányosságainkat, gyenge pontjainkat. Továbbra is 
megoldást kell keresnünk a fiatal korosztály szervezésére és a költségvetési, emberi erőforrásbeli és helyi  
lehetőségek mentén vonzó, modern felfogású intézménnyé válni, a lakosságot maximálisan kiszolgálni.

Munkánkkal  kapcsolatos  észrevételt  szívesen  fogadok  és  kérdéseiket  szívesen  megválaszolom 
személyesen a képviselő-testületi ülésen.

Kiszomobr, 2012. szeptember 14.

Tisztelettel:
az Ady Endre Művelődési Ház munkatársai nevében 

Nagy Lőrinc
      művelődésszervező sk.


