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I. BESZÁMOLÓ
A Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház Dunaharaszti Város Önkormányzatának közművelődési, részben önálló gazdálkodású intézménye. Korábban a Városi Könyvtárral közös, majd 2017
júliusától önálló intézményként működik, kiegészülve két telephellyel, a Laffert Kúriával és a Helytörténeti Emléktárral.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
Intézményünk az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét:
− Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az 1997. évi
CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,
− az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és
egyéb feltételekről,
− a 150/1992. (XI. 20.) Korm. Rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére,
− az 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről,
− az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
− az 1-06/2017 sz. Alapító Okirat.

TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK
I. Az intézmény telephelyei
1. József Attila Művelődési Ház – székhely
Közművelődési feladatokra használható közösségi terek az intézményben:
Helyiség
Nagyterem
Klubterem I.
Klubterem II. (bejárati közösségi tér, csak egyes rendezvényekre használható)
Oktató terem
Büfé előtér (egyidejűleg nem minden helyiséggel használható)
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befogadóképesség (fő)
300
50
50
25
15
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A Művelődési Házban a 2020-as évben jelentős energetikai korszerűsítés és ezzel összefüggő felújítás kezdődött meg a fenntartó által, pályázati forrás és saját erőből történő finanszírozásában, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának irányításával:
− Teljes körű külső nyílászáró (ablak, ajtó) csere az energiahatékonyság növelése érdekében.
− Az épület külső szigetelése és festése.
− Tetőszigetelés és a teljes tetőfedés megújítása, cseréje.
− A régi épületszárny tetőszerkezetének cseréje.
− Férfi WC beázás utáni födémjavítása,
− A felújítás után a külső világítás modern, energiatakarékos (LED-es) technológiára cserélése.
Természetesen maradnak még megoldandó feladatok a következő évekre is. A nagyteremben továbbra is megoldatlan s szellőzés és légkondicionálás.
A ház régi szárnyának a felújítására is szükség lenne, mert a legtöbbet használt közösségi helységek
állapota sok kívánnivalót hagy maga után. Sajnos, a felújítás tervezését hátráltatja a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése, az ezzel kapcsolatos kapcsolatos bizonytalanság is, hiszen az intézmény
az érintett terület határán helyezkedik el.
A jövőt tekintve mindenképpen szükséges lesz a kisebb közösségi terek, csoportszobák, szakköri
foglalkozásra alkalmas terek növelése, javítása, mert a közművelődési szokások és igények folyamatosan változnak és egyre nagyobb a kereslet az öntevékeny alkotói és társadalmi kisközösségek kulturális színtér használatára. Ez a fajta igénybevétel az elmúlt években jelentősen nőtt, és a tendencia
folytatódik. A város polgárai kötődnek a családiasan kedves, jó hangulatú Művelődési Házhoz, és
elsősorban itt kívánják szabadidős tevékenységüket eltölteni.
2. Laffert Kúria – telephely
A Laffert Kúria 2011-ben felújított és átadott, mintegy 300 éves, műemléki védettség alatt álló épülete kiemelt kulturális színtérként funkcionál. Mint az egész intézményben, itt is a fennálló helyszűke
okozza a gondokat. A Művelődési Ház helyszűkét enyhítendő, és a célszerűség okán az iratkezelés a
feladatot ellátó munkatársakkal,együtt átkerült a Laffert Kúriába, így egy ‒ eddig is korlátozott mértékben kihasznált ‒ művészeti szalon lett bevonva helyszínként a feladat ellátásához.
A 2020-as évben jelentősebb felújítási, állagmegóvási munkák nem történtek, a tervezett nyílászárók
cseréjea következő évre halasztódott.
A Wifi rendszer megerősítése megtörtént, a megfelelő internetes paraméterek biztosítják a zavartalan adatforgalmat, valamint a műszaki eszközök (pl.: okosvilágítás) működését.
A tárgyévben a Laffert Kúriában továbbra is minden feltétel adott volt a tervezett közművelődési
feladatok ellátására.
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3. Helytörténeti Emléktár - telephely
A Helytörténeti Emléktár épületében a Baktay-emlékszoba festése történt meg, ki lett javítva a bejárati ajtó sérülése. Az Indián-Cowboy Múzeum kiállítótere is festésre szorul, de a gyűjtemény mozgatása, bolygatása hatalmas munka, amit a tulajdonos Néprajzi Múzeummal is egyeztetni kell, így halasztottuk a festést, ameddig az mindkét félnek alkalmas lesz.
Továbbra sem megoldott a helytörténeti gyűjtemény bemutatása, és a jövőben sem látjuk a lehetőséget új helyszín használatba vételére. A kiállítással szembeni igény nő, mert a honismeret, helytörténet
tananyaggá vált és az iskolák igényelnék a helytörténet, városunk történelmének, múltjának, emlékeinek bemutatását. Áthidaló megoldásként alternatív megoldásban gondolkodunk, ezt azonban a művészeti terek rovására tudjuk megvalósítani.
II. Személyi feltételek
Az intézmény a feladatait az alábbi munkaerővel látja el:
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
10 fő

intézményvezető művelődésszervező,
közművelődési asszisztens
közművelődési szakember II.
irodai ügyintéző
technikai ügyintéző
takarító
ügyeleti munkatárs/takarító
gondnok
takarító (egy fő GYED-en)
összesen

felsőfokú
középfokú
középfokú
középfokú
középfokú
8 ált.
középfokú
szakképzett
8 ált.

intézményvezető
Laffert Kúria
Műv. Ház
Műv. Ház
Műv. Ház
Laffert Kúria
Műv. Ház
Műv. Ház
Műv. Ház

További két fő megbízásos munkavállaló segíti a Művelődési Ház munkáját:
1 fő
1 fő

kazánfűtő; fűtési idényben
szakképzett kazánfűtő
ifjúsági sakk klub vezető; 01-06. hó és 09-12.hó

Műv. Ház
Műv.Ház

A munkaerő megoszlása a telephelyek között:
A Helytörténeti Emléktárban állandó személyzet nem dolgozik, a feladatokat a Laffert Kúriában
dolgozó három fő látja el, a Laffert-beli rendezvényekkel együtt, az intézményvezető irányításával.
A gondnoki és ügyeleti munkát megbízási szerződéssel külsős munkaerő látja el.
A Művelődési házban 5 fő dolgozik, plusz 1 fő GYES-en van, 3 fő hétköznapokon változó munkarendben látja el a feladatokat A hétvégi rendezvények kiszolgálását részben túlmunkában végzik; a
ledolgozott munkaidőt hétköznapokon tudják „lecsúsztatni”, a programbeosztáshoz illeszkedő szervezés szerint. Mivel kötelező a szakképzett kazánfűtő, és ilyen képzettségű munkatársunk nincs a
feladatot megbízási díjas dolgozó látja el, szerződés szerint. Évtizedek óta működik az ifjúsági sakkszakkör az intézményben; a foglalkozásokat szintén szerződés szerint megbízási díjas formában vezeti.
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III. Tárgyi feltételek
A Művelődési Ház működéséhez szükséges tárgyi felszerelés alapszinten biztosított. A technikai
eszközök egy része terv szerint fokozatosan megújul, és az elavult készülékek cseréjét is igyekszünk
a lehetőségekhez mérten elvégezni.
Nagyobb értékű, ritkán használandó eszközök beszerzését nem tervezzük, továbbra is a szolgáltatásra megfelelő technikával rendelkező külső vállalkozót bízunk meg. Így mentesülünk az amortizációs értékvesztés, a raktározási és a fenntartási költségek terheitől.
A 2000-es évek elején beszerzett gyenge minőségű székek mintegy egyharmadának ragasztott, rétegelt anyagból készült lábai meggyengültek, ingataggá váltak, használatuk nem biztonságos, nem
rakhatók egymásba, így – főleg alkalmas raktár híján – tárolásuk is nagyon körülményes, a többször
javított, több évtizedes korú asztalokhoz hasonlóan. Ezek cseréje egyre sürgetőbb feladat, hogy a
komfort növelésével a rendszeres, fizetőképes bérlőket, növekvő számú esküvői rendezvényhelyszínt keresőket meg tudjuk tartani.
A Laffert Kúria eszközeit 2011 óta használjuk. A technikai eszközök minimális beszerzésekkel megfelelő, bár ütemezett karbantartása időszerű volna. A nagyobb, főleg szabadtéri rendezvények technikai szükségleteit általában külsős szolgáltatók biztosítják, az intézmény eszközeinek kiegészítésével. Jelenleg új eszközök beszerzésére az esetleges állandó kiállítás installálásához, illetve a kor
kihívásaihoz alkalmazkodó interaktív bemutatókhoz szükségesek.
A Helytörténeti Emléktár állandó kiállítása viszonylag kevés eszközt igényel. A jelenlegi eszközpark középtávon megfelel a feladat ellátásának
Az intézmény működéshez szükséges számítógéppark megfelelő. Mindkét telephelyen új pénztárgépek és kártyás fizetésre alkalmas terminálok beszerzése történt meg. Ezzel a pénzforgalmat minden előírásnak megfelelően tudjuk elvégezni.
Az intézmény nyitvatartása
Művelődési Ház:
hétfő
kedd - csütörtök
péntek
szombat- vasárnap
Laffert Kúria:
hétfő
kedd - péntek
szombat
vasárnap

08:00 – 16:00 igény esetén 21 óráig
08:00 – 21:00
08:00 – 16:00 igény esetén 21 óráig
Rendezvények igénye szerint

Zárva
08:00 – 17:00
igény és rendezvények esetén 22 óráig
12:00-15:00
igény és rendezvények esetén 22 óráig
Rendezvények igénye szerint

Helytörténeti Emléktár:
Előzetes bejelentkezés szerint, hétvégén is.
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INTÉZMÉNYI STRATÉGIA
Az intézmény működési stratégiája továbbra is a fenntartó iránymutatása alapján három fő területre
koncentrál.
József Attila Művelődési Ház a helyi közösségek számára a közösségi színtér biztosítását, az önkormányzat feladatainak támogatását, közérdekű városi események helyszínének biztosítását (falugazdász félfogadás, fórumok, értekezletek, tanfolyamok, fórumok stb.) és a törvényben előírt közművelődési alapszolgáltatások ellátását végzi önköltséges vagy támogatott formában.
Az alkotó közösségek, klubok továbbra is jelen vannak a házban és az intézménnyel szoros együttműködésben végzik tevékenységüket.
A Művelődési Ház helyet ad a saját, az együttműködésen alapuló, a nonprofit és a helyszínt bérlő
kulturális programoknak. Ezzel a szakmai együttműködéssel sokszínű, alacsony kockázatviselésű,
megfelelő színvonalú kínálatot tudunk biztosítani.
A saját rendezésű, klasszikus kulturális programok továbbra is a Laffert Kúriában zajlanak, itt a
kisebb befogadóképesség kedvez a minőségi – bár rétegkultúrának is nevezett ‒ rendezvények megtartásának. A nagyobb létszámú programokra a nyári szabadtéri időszak kínál
alkalmakat. Ezen felül itt is megnőtt a közművelődési szolgáltatások iránti igény, bár ennek biztosítását az épület műemlék jellege nagyban korlátozza .
A kulturális tevékenység mellett másik fő profilunk az exkluzív házasságkötési ceremóniák lebonyolítása a Polgármesteri Hivatallal való együttműködésben.
A Helytörténeti Emléktárban az Indián-Cowboy Múzeum és a Baktay Ervin emlékszoba állandó kiállítások bemutatása, valamint gyűjteményének kezelése és a látogatók vezetése a fő feladat.

VEZETÉS
Az intézmény vezetését az intézményvezető, mint egyszemélyi felelős vezető látja el, intézményvezető helyettes nincs kinevezve. A Művelődési Házban egy fő megbízott közművelődési csoportvezetőként látja el a telephely munkájának irányítását.
A Laffert Kúriában történik a teljes intézmény adminisztrációs munkája és itt van az iratkezelés központja.
A munkatársak szakmai fejlődését képzések finanszírozásával tudja segíteni az intézmény. Tárgyévben egy fő kezdett el továbbképzést, közösségfejlesztő szakmai képzésben vesz részt. A részletes k
tervezést a képzési és a beiskolázási terv tartalmazza.

PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS
Az intézmény a gazdálkodást a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának koordinációjával végzi, a
törvény által előírt megállapodás alapján. A szakmai kapcsolattartást a Laffert Kúriában dolgozó
6
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pénz- és munkaügyi, valamint közigazgatási kompetenciákkal rendelkező irodai munkatársak látják
el, az intézményvezető irányításával. Ez a szakmai együttműködés biztosítja a költségvetés szerinti
időarányos és stabil, tervezhető működést, rendben tartja belső szabályzatokat, egyéb működési dokumentumainkat, és biztosítja az előírás szerinti munkavégzés feltételeit.
A költségvetés végrehajtása a tervezésétől a feladatellátás megvalósításán át át a likviditás biztosításáig a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája munkatársaival szorosegyüttműködésben történik a
környezeti változók, jogszabály-módosítások, a fejlesztések és egyéb gazdasági szempontok figyelembevételével.

A. Bevételek
A József Attila Művelődési Ház teljes intézményi bevételei két forrásból tevődnek össze:
1. A terembérlet (tárgyi adómentes) szolgáltatásokból
2. Jegy- és egyéb bevétel (27% áfa tartalmú) szolgáltatásokból

Művelődési Ház bevételei:

Terembérlet
Jegybevétel és
egyéb szolgáltatás
Összesen
Eredeti előirányzat

nettó Ft.5.494.100.-

áfa Ft.0

bruttó Ft.5.494.100.-

234.375.-

63.826.

298.201.-

5.728.475.7.300.100.-

63.826.135.000.-

5.792.301.7.435.100.-

Térítésmentes terembérlet és szolgáltatások értéke

2.686.000.-

Laffert Kúria bevételei:

Terembérlet
Jegybevétel
Összesen
Eredeti előirányzat

nettó Ft.1.513.890.-

áfa Ft.-

772.834.2.286.724.2.100.000.-

Térítésmentes terembérlet és szolgáltatások értéke

-

bruttó Ft.1.513.890.-

208.666.208.666.216.000.-

1.092.340.2.495.390.2.316.000.2.196.000 Ft.-
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B. Kiadások
1. Bérköltségek
Éves előirányzata
Felhasznált bér
Teljes munkaidős bérfelhasználás
Megbízásos feladatellátás

47.280.847.38.025.584.37.363.004.662.580.-

Látható, hogy maradvány összeg keletkezett. Ezt elsősorban az eredményezte, hogy a Laffert Kúriában az év közel egyharmadában a kilépett kolléga és Művelődési Házban egy fő GYES-en lévő
kismama státusza az év nagy részében betöltetlen maradt.
Az időszak egybe esett a COVID járvány okozta zárás időszakával, amikor nem volt ésszerű új munkatárs felvétele, kisebb létszámmal is elláttuk a feladatainkat.
2. Dologi kiadások
Dologi kiadások a József Attila Művelődési Házban:

Előirányzat
Felhasznált
Egyenleg

Nettó (Ft)
14.188.063.10.478.156.3.709.907.-

Áfa (Ft)

Bruttó (Ft)
3.825.133.1.817.715.2.007.418.-

18.013.196.12.295.871.5.717.325.-

Felhalmozási kiadások a Művelődési Házban 2020-ban

Előirányzat
Felhasznált
Egyenleg

Nettó (Ft)
1.574.800.407.862.1.166.938.-

Áfa (Ft)
425.200.103.373.321.827.-

Bruttó (Ft)
2.000.000.511.235.1.488.765.-

A Művelődési Ház saját rendezvényeinek többsége elmaradt, ez megtakarítást eredményezett.
Az évi szolgáltatási időszak közel 40%-ában zárlat alatt volt az intézmény a koronavírus járvány
miatt. A zárás időszakában folytak a felújítási munkák, ami nagy mennyiségű tisztitószer felhasználást eredményezett, illetve a munkába vont területeken feltárt avulások, korszerűtlenségek, megszűntetése, szükséges kiegészítők felszerelése viszont többletkiadásokat jelentett. Igy az eredeti előirányzat 74 %-át használtuk fel, de szinte ugyanilyen arányban teljesítettük a bevételi előirányzatot, tehát
a gazdálkodás a rendkívüli időszakban is kiegyensúlyozott volt. A szolgáltatáscsökkenés az indirekt
támogatások esetén volt nagyobb (közel 50 %), de ezt ellensúlyozta a felújítási munkák során jelentkező többletmunka teljesítése.
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Dologi kiadások a Laffert Kúriában

Előirányzat
Felhasznált
Egyenleg

Nettó (Ft)
26.955.710.17.173.661.-

Áfa (Ft)
6.808.284.1.943.603.-

Bruttó (Ft)
33.763.994.19.117.264.-

9.782.049.-

4.864.681.-

14.646.730.-

Felhalmozási kiadások a Laffert Kúriában 2020-ban

Előirányzat
Felhasznált
Egyenleg

Nettó (Ft)
393.700.372.662.21.038.-

Áfa (Ft)
106.300.99.733.6.567.-

Bruttó (Ft)
500.000.472.395.27.605.-

A Laffert Kúria dologi kiadásainál az előző évek gyakorlata alapján folyt a gazdálkodás. Természetesen a járványhelyzet itt is komoly, főleg közönség - szervező közötti kapcsolati veszteségeket okozott. A kiadásoknál jelentősebb megtakarítás keletkezett, mert sok, közűvelődési program (ismeretterjesztő, közösségi est, oktató-nevelő stb.) maradt el, melyek népművelő jellegüknél fogva jobbára
csak a kiadási oldalon jelennek meg. Ezzel szemben a bevételes rendezvényeket sikerült nagyobb
bevétel visszaesés nélkül megtartani, a terembérletek és esküvők száma is elérte a két zárás közötti
időszakban az előző évek számait, így a bevételi elvárásokat teljesítettük.
A teljes intézmény eredményes gazdálkodását a PMH Pénzügyi Irodájával való napi kapcsolattartás
és az összehangolt közös munka tette lehetővé.

SZAKMAI MUNKA
A közművelődési szakmai munkát 2020-ban teljes egészében meghatározta a koronavírus járvány.
Már a munkaterv elkészítésekor látható, érezhető volt, hogy időlegesen be kell zárni az intézményt.
Februártól elmaradoztak a vendégek is egyre nehezebbé vált a programszervezés.
A bekövetkezett zárás alatt gondoskodni kellett a megfelelő hasznos munkavégzésről. A Művelődési
Házban ezt teljesen megoldotta a felújítás, amely folyamatosan kellő feladatot teremtett az ott dolgozóknak, sőt, a zárás sokszor előnyt is jelentett, mert normál üzemmenetben a felújítás lehetetlenné
tette volna az elvárt szolgáltatási igényeket kieéégítését.
A Laffert Kúria kollektívájának a Helytörténeti Emléktár festése, kiállítás egy részének bontása és
visszaépítése jelentett hasonló feladatot. Ezen kívül elvégeztük a gyűjtemények leltározását, kisebb
karbantartásokat, restaurációkat. Folyamatosan foglalkoztunk a dokumentumtár eddig fel nem dolgozott anyagaival, rendbe tettük a raktárakat. Mindezt csökkentett létszámban, mert egy dolgozónk
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szinte az egész tavaszi zárás alatt betegállományban, illetve szabadságon volt, az őszi zárás előtt pedig kilépett. A Kúriában vállalt közművelődési szolgáltatások közül a tehetséggondozás feladatát
tudtuk ellátni, mert a Robotika tanfolyamot minden engedélyezett időszakban maradéktalanul kiszolgáltuk.
Rendezvények
A József Attila Művelődési Házban az év aktív időszakában a saját szervezésű rendezvényeinket
nagy előrelátással kellett a felújítási munkákkal szinronizálni. Sajnos a járvány miatt a nagyon népszerű programok, játszóházak, az Idősek napja, rendre elmaradtak.
A befogadott rendezvények – vélhetően a nagyobb megtérülési kockázat miatt ‒ szintén megcsappantak.
A júniustól novemberig tartó aktív időszakban azonban jelentősen megnőtt a szolgáltatás iránti igény,
így e csonka időszakban is közel 75 %-ban tudtuk teljesíteni az egész évi bevételt. Visszaesést a
korábbi évekhez képest az indirekt támogatás területén tapasztalhatunk. Ez esetben a nyugdíjas klubok, alkotócsoportok, melyeknek tagjai nagyobb járvány általi veszélyeztetésnek voltak kitéve, kevesebbszer látogatták az intézményt. Az ifjúsági sakkszakkör online működött.
Sajnos az elképzelt szolgáltatási tervünket csak kis mértékben sikerült teljesíteni. Ennek okait szintén
a járvány és a felújítási munkák jelentették. Például a Művelődési Ház a Zeneiskola kijelölt koncerthelyszíne is, rendes terv szerint itt zajlanak a nagylétszámú hangversenyeket és iskolai rendezvényeket, melyek 2020-ban rendre elmaradtak.
A tehetséggondozás területén az iskolai színjátszócsoportokkal kialakult szoros az együttműködés
nagy része a tárgyévben szintén meghiúsult. A Dunaharaszti Balett Stúdióval működtünk együtt a
nyári táborok alkalmával.
A kényszerű leállás pozitív hozadéka, hogy az épület kívülről jelentősen megszépült, és megkezdődött a nagyterem felújítása is.
A rendezvények mellett a különböző szolgáltatások támogatásával is igyekszünk a hozzájárulni a
városi komfort kialakításához. Az önkormányzat által finanszírozott terembérlet biztosítása mellett
meglévő infrastruktúránk használatával támogatjuk a sikeresen lebonyolított városi tüdőszűrést, a
szakaszosan működő falugazdász félfogadást. Térítésmentesen adtunk helyt a véradásoknak, különböző, bár ebben az időszakban ritkábbá váló társadalmi eseményeknek.
A Művelődési Ház szolgáltatások igénybevétele 2020-ban
térítéses (fő)
15.500

térítésmentes (fő)
4.338

összesen (fő)
19.838

Összességében elmondható, hogy a Művelődési Ház jelen helyzetben is igyekezett ellátni közművelődési feladatait.
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2020-ban térítésmentes terembérletet igénybe vevő szervezetek, intézmények:
Alkotók Dunaharaszti Egyesülete
Baktay Ervin Gimnázium
Barátság nyugdíjas Egyesület
Blumennstrauss Kórus
DMTK Sakk Szakosztály
Dunaharaszti Balett Stúdió
Dunaharaszti Gyermekjóléti Szolgálat
Dunaharaszti Katonai Hagyományőrző Egyesület
Dunaharaszti Művészetbarátok Köre
Dunaharaszti Nyugdíjas Egyesület
Haraszti Foltvarázslók
Gazdakör
Honismereti Kör
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola
LAVE
Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete
Napfény Tánccsoport
Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület
Paradicsomsziget Egyesület
Pedagógiai Szakszolgálat
Szélkakas Színjátszó Kör
Szivárvány Óvoda
Mesetár gyermektábor

Laffert Kúria
A 2020-as évre megálmodott munkatervünk márciusra teljesen szertefoszlott. Rendezvényeink fő
kategóriái, a zenei (ezen belül a komolyzenei) koncertek, irodalmi és ismeretterjesztő előadások, képzőművészeti kiállítások nagy része elmaradt. A tavaszi, általában igen aktív részvételi időszakot üres
házban töltöttük el. A májusi nyitás csak júniusra eredményezett produkciókat, így a nyári időszakot
a szabadtéri előadások jellemezték, ahol a nézők ‒ ha nem is a korábbi számban ‒ de nagy kedvvel
vettek részt. Így, szabadtéren a populárisabb, szórakoztatóbb rendezvények domináltak, bár igyekeztünk az elmaradt benti klasszikus programokból is „terasz-esteket” rendezni.
Bevételi előirányzatunkat a nyitás időszakában megnövekedett házasulási kedv és a céges terembérleti rendezvények biztosították.
A szolgáltatási tervünkben szereplő tehetséggondozás egy fiatal fotós kiállítása, szintén fiatal írók
felolvasóestje, illetve a Robotika foglalkozások és tábor lelkes tagjainak közreműködésével valósult
meg.
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Így a Laffert Kúria látogatása és szolgáltatásainak igénybevétele 2020-ban az alábbiak szerint valósult meg.
térítéses (fő)
1.906

térítésmentes (fő)
1.989

összesen (fő)
3.895

A térítésmentes szolgáltatásokat az alábbi táblázat szerin vették igénybe a szervezetek
Meg kell említeni az intézmény területén bérleményként működő kávézót, mely szintén reprezentálja
a Laffert Kúria színvonalát. A bérlővel az együttműködés megfelelő, több rendezvényt közös munkával bonyolítunk le, és szükség esetén segítjük, kiegészítjük egymást a feladatellátásban.
A Laffert Kúria 2020ban szolgáltatásait igénybe vevők:
Támogatott teremhasználat:
Dunaharaszti. Zeneiskola
Haraszti Balett Iskola
Magyar Vöröskereszt
Merlin Ház (egész évben – a zárlatot kivéve ‒ hetente két alkalommal, + két hét tábor)
Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat
Kisdunamenti Praxis Közösség ((egész évben – a zárlatot kivéve ‒ hetente több alkalommal)
Térítéses igénybevétel
Gordon Kiadó Magyarország Kft
Hello Event Kft.
Gebrüder Weiss Száll.és Logiszt. Kft.
Sipos Bence
Laffert Kúria Rendezvényei 2020-Ban
RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE

ELŐADÓK, SZEREPLŐK

DÁTUM

Szórakoztató rendezvények
Újévi hangverseny
Nyáresti Jazz (Vasicsek Öcsi és az All
in Five)
A Cirkuszhercegnő - Operett a teraszon
Alma Együttes családi koncert =Térítésmentes helyiséghasználati szerződéssel)
Hair - Szabadtéri előadás (Pannon Várszínház)

Daniel Speer Brass Band Pecze Zsófia - ének

január 5.

Vasicsek János és az All in Five

június 19.

Fedák Sári Színház

augusztus
9.

Alma Együttes

augusztus
15.

Pannon Várszínház

Azok a '60-as évek. Világslágerek

LocalVoice Együttes

augusztus
21.
szeptember
6.
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A szerelem nem szégyen - kamaraszínházi előadás

Vörös Edit, Domoszlai Sándor, Heller Tamás

Fúvószenei szabadtéri koncert

Sóskúti Ifjúsági Zenekar, Haraster Dorfmusik,
Blumenstrauss Kórus

szeptember
8.
szeptember
13.

Klasszikus, népzenei és irodalmi rendezvények
Hangverseny a Magyar Kultúra Napja
alkalmából: Liszt és kortársai
Bérletes hangverseny; Söröröm Farsangi koncert sörkóstolóval
Nőnapi hangverseny

Horváth Kornél zongora, Rőder Iván cselló, Kohán
Nikolett ének
Bizják Dóra, Zentai Károly zongora; Csereklyei
Andrea énekművész; Katona Csaba történész
Domoszlay Sándor operaénekes, Hegedűs Valér
zongoraművész
Balettgála Ünnepi Tánc-koncert
Haraszti Balett Iskola és a Táncművészeti Műhely
Fővárosi Művelődési Ház közös rendhagyó táncgálája (Összesen 113 fő a házban, 63 eladott jegy)
Gryllus testvérek koncertje: Evangéli- Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos
kus Szabadegyetem
Barokk koncert teraszon
Az Octovoice és a Savaria Énekegyüttes
Könyvbemutató a Magyar Kultúra Háló Gyula, Mikó F. László képzőművész, FejérNapja alkalmából
vári Zsolt szólónagybőgős
Könyvbemutató Baktay Indián könyve Dr. Kelényi Béla főmuzeológus, Főzy Vilma muzeológus, Hegymegi Kiss Áron
Könyvbemutató - Róna J. László: Nyol- Róna J. László, Nagyváradi Erzsébet, Geiger Bácak utcája
lint
Artisták cérnaszálon - Zenés irodalmi Jahoda Sándor, Türjei Zoltán, Balogh Dezső, Refelolvasóest
naissance duó
Képzőművészeti kiállítások
Mikó F. László kiállításának megnyiCím: Vér és Arany / Láng Eszter képzőművész, műtója
vészeti író
Misch Ádám emlékkiállítás megnyitója Wolfart János művészeti szakértó; Valentin István
hegedű; Schuth János moderátor
Pest megyei Értéktár kiállítás megnyi- Kisfaludi Aranka értéktár referens
tója
Müller Maja Tekintetek c. kiállításának Szaft együttes
megnyitója
Kiállításmegnyitó
Dh. Foltvarrók, Dh. Alkotók

január 26.
február 16.
március 8.
június 28.
október 30.
július 12.
január 24.
február 12.
augusztus
25.
szeptember
9.
január 31.
március 6.
március 9.

augusztus
16.
szeptember
11.
PART 9 kiállításmegnyitó
Retrospektív kiállítás, térségi képzőművészek
szeptember
18.
Arnóti Péter fotókiállításának megnyi- Zsubori Ervin, Arnóti Anna Krisztina, Mina Ab- október 16.
tója
rous
Egyéb
Szakmai nap Pest Megyei Művelődési
Intézet

Pest Megyei Nemzeti Művelődési Intézet igazga- szeptember
tója, pest megyei intézményvezetők
16.
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ONLINE KULTÚRAKÖZVETÍTÉS
A járványhelyzet okozta veszteségek közül a legfájóbb a közönséggel való kapcsolat megszakadása.
Ezt a távolságot próbáltuk leküzdeni különböző online kezdeményezéssel. Célunk a kapcsolattartás
mellett, hogy kulturális, esztétikai élményt is tudjunk nyújtani a művészetek kedvelőinek.
Első ilyen megjelenésünk a Laffert Kúria weboldalán létrehozott virtuális kiállítás. A COVID vírus
meghiúsította a tavaszra tervezett, egész házat betöltő Free Camp kortárs képzőművészeti kiállítást,
melyre Európa több országából jöttek vonna alkotók. A kiállítás tulajdonosaitól megkaptuk a tárlat
fotóanyagát, mely így megtekinthetővé vált a honlapot felkeresők számára.
Második megjelenésként ugyanerről videofilmes bemutatót is készítettünk, külön, erre a célra alakított kis stábunkkal együtt.
Több film is készült, online könyvbemutatóról és elindítottuk a „Műterem” című sorozatot, mely a
képzőművészeti tárlatok mellett az alkotókról is riportfilmet készít.
Ezen felül a kiállításokról digitális katalógust készítünk, megörökítve az online, de reményeink szerint a későbbi, hagyományos kiállítások anyagát is.
Legnagyobb vállalkozásunk a „Szalon” című kulturális, művészeti folyóirat lett, mely mögött egy
aktív, kreatív és nagy műveltségű szerkesztőség állt össze. A kéthavonta megjelenő magazin 2020ban az 5. számot érte meg. A kiadványra a kulturális szakma is felfigyelt, így magazinunk felkerült
az Országos Széchényi Könyvtárban működő Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)
nyilvántartásába.
A digitális kiadványok úgy készülnek, hogy anyagi forrás megjelenése (pl.: egy esetleges pályázat)
esetén a nyomdai példányok is azonnal elkészíthetők.
Online felületeink:
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Összegzés
Dunaharasztin mind a kultúra, mind a közművelődési szolgáltatásokra jelentős igény van. Ezt bizonyítja, hogy az intézmény 2020 évi látogatóinak száma még a lezárások és a járványügyi korlátozások mellett is elérte a közel 24 000 főt, mely megközelíti településünk lélekszámát.
Bízva abban, hogy kikeveredünk a járvány okozta korlátozásokból, ismét többen fordulnak a kulturális értékek és szolgáltatások felé és intézményünk szakmai munkájával továbbra is támogatja
Dunaharaszti Város Önkormányzatának ezirányú törekvéseit.
Dunaharaszti, 2021. 03.30.

Gáll Sándor
intézményvezető
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II. MUNKATERV
BEVEZETÉS
A 2021-es év munkatervének elkészítése nehéz feladat elé állítja a közművelődésben dolgozó vezetőket. A járvány nem csitul, a kimenetelét sem lehet megjósolni.

INTÉZMÉNYI FELTÉTELEK TERVEZETE
1. Személyi feltételek
Az intézmény a vezetőn kívül 9 fővel végzi feladatait. A megoszlás szerint 221-ben a Művelődési
Házban 7 fő (ebből 1 GYED-en), a Laffert Kúriában 3 fő dolgozik. Mivel utóbbi telephely egyre
több szolgáltatás jellegű feladatot vesz át az erősen leterhelt Művelődési Háztól, így több ügyeletet,
hétvégét és hosszabb nyitvatartást kell a kollektívának ellátni. A feladatok súlypontáthelyezésével
és a személyi összetétel változtatásával, illetve ezzel együtt feladat átvállalással továbbra is biztosítani tudjuk a három telephely zavartalan működését. A tervezett összetétel a következő:
főállású feladatellátó
intézményvezető
kulturális szervező
közművelődési asszisztens (csoportvezető)
adminisztrátor, munkaügyi előadó
gondnok,
technikus, ügyintéző
ügyeleti munkatárs, takarító
takarító

Művelődési Ház

megbízási szerződéses feladatellátó
klubvezető (ifjúsági sakk-kör)
kazánfűtő
gondnok

Művelődési Ház
1
1

Laffert Kúria
1

1
1
1
1
1

1
1
1
Laffert Kúria

1

A főállású munkatársak mellett külsős munkatársak segítik az Intézmény munkáját, akikre a 2021es évben is számítunk. A Művelődési Házban egy szakkörvezető és egy kazánfűtő, a Laffert Kúriában egy fő gondnok megbízási szerződés szerint látja el az ellátandó feladatot.
A fizetett munkatársak mellett számításba vesszük az önkéntes munkavégzőket, akik a helyi gimnázium diákjaiból, valamint a fővárosi középiskolák haraszti bejáró tanulóiból kerülnek az intézménybe. Az előttünk álló évben hangsúlyt helyezünk a feladatorientált önkéntes munkavégzők, gyakornokok foglalkoztatására.
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2. Képzési, beiskolázási terv
Intézményünkben két fő közművelődési szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatárs – egy fő
közművelődési asszisztens (közművelődési szakember II. végzettségű) szakmai továbbképzésre,
egy fő kulturális szervezőt, kulturális szakképzetséget adó tanfolyamra kívánunk beiskolázni a tervezett tárgyévben, valamint egy fő adminisztrátor továbbképzésére sort keríteni a 2018-2022 közötti
időszakban, a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 37/2017. (XII.) EMMI rendelet alapján.
A feladatellátás és a személyi kvalitások figyelembevételével a közművelődési szakember II. végzettségű munkatársat a „Digitális kompetenciák a közművelődésben + Közösségszervezést támogató digitális módszerek” (érettségire épülő) szakmai továbbképzése folyamatban van, a kulturális
szervező kollégát nem szakirányú diploma mellett „Kulturális szakember I.” végzettséget adó OKJs tanfolyamra beiskoláztuk a tárgyévben, az adminisztrátor kollégát pedig „Kulturális szolgáltatásmenedzsment” (szintén érettségire épülő) továbbképzésre kívánjuk beiskolázni 2022-ben. A továbbképzések mind a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett és biztosított támogatott, illetve térítéses képzések.
3. Tárgyi feltételek
Lassan befejeződik a Művelődési Ház energetikai jellegű felújítása, mely elsősorban az épület külső
állagának teljes megújulását jelenti. Remélhetőleg a belső terek fejlesztése is követi a megindult
folyamatot, mert ez kedvezően hatna az üzleti jellegű hasznosítás bérleti díjainak átgondolására.
Szükséges fejlesztések közé tartozik továbbra is a nagy igénybevételű klub- és oktató termek padlózatának felújítása és a színpad rekonstrukciója.
Tárgyi eszközök tekintetében egyre égetőbb a nagyterem székeinek, asztalainak a cseréje, ami a
2020-as munkaterv javaslata is volt. A ragasztott, gyenge minőségű, egy részük inog, nem biztosítja
a biztonságos, kényelmes ülést. Ezen kívül nem rakatolhatók, ami a krónikus raktárhiányt tekintve
sok többletmunkával jár, és látványként sem túl szépek az épület több pontján felhalmozott székek.
Ugyanez elmondható a régi típusú asztalokról, amelyek – színházi berendezés esetén – szinte raktározhatatlanok, bent kell hagyni a színházteremben.
A technikai eszközök terén tavaly ismét elmaradt az új frekvenciakiosztás miatt használhatatlanná
vált mikroportok beszerzése. Ha visszaáll a régi műsorrend, a szolgáltatásokhoz és a színpadi előadásokhoz elengedhetetlen ez a technika.
A munkálatok a kertet is megviselték, ennek a parkosító javítása elengedhetetlen, ezzel sokkal versenyképesebbé tehetnénk esküvői szolgáltatásainkat a vállalkozói területen is.
A Laffert Kúriában az elmaradt nyílászáró csere mellett csak kisebb fejlesztésekre van csak szükség,
az épület tönkrement udvari oldal falvilágításának áram alá helyezése szükséges, mert a belső udvari
közvilágítás nagy részét is ez lámpasor biztosítja.
A Laffert Kúriában régóta tervezzük még a kiállítóterek felső ablaküvegeinek UV fóliával történő
ellátását a kiállítási anyagok, műalkotások védelme érdekében. A földszinti szalon UV szűrése csak
a nyílászáró csere után lehetséges.
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4. Gazdálkodás
A Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház éves gazdálkodását Dunaharaszti Város Önkormányzatának 5/2021. (II. 26.) sz. költségvetési rendelete határozza meg. Az Intézmény gazdálkodása önálló, pénzügyi feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája végzi.

Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház 2021. évi előirányzata

Megnevezés

001
Intézmény
finanszírozás

003 Közműve002
lődési tevékenyLaffert-kúria
ségek

004
Emléktár

005
Előző
évekről
hozott
hátralék

Mindösszesen

Személyi juttatások

9 589 440 Ft

45 965 360 Ft

55 554 800 Ft

Munkaadókat terh.
járulék és szoc. hj.
adó

1 611 643 Ft

7 696 331 Ft

9 307 974 Ft

58 000 Ft 52 725 777 Ft

17 870 056 Ft

406 400 Ft

71 250 733 Ft

887 400 Ft

2 000 000 Ft

127 000 Ft

3 014 400 Ft

58 000 Ft 64 814 260 Ft

73 531 747 Ft

533 400 Ft

0 Ft

139 127 907 Ft

004
Emléktár

005
Előző
évekről
hozott
hátralék

Mindösszesen

Dologi kiadások
Beruházások
Kiadási rovatok öszszesen

Megnevezés

001
Intézmény finanszírozás

Működési bevételek
Finanszírozási bevételek

002
Laffert-kúria

14 254 000 Ft

003
Közművelődési tevékenységek
5 135 100 Ft

58 000 Ft

19 637 600 Ft

117 325 049 Ft

117 325 049 Ft

2020.évi Maradvány

2 165 258 Ft

2 165 258 Ft

Bevételi rovatok öszszesen

119 490 307 Ft

14 254 000 Ft

5 135 100 Ft

0 Ft

58 000 Ft

139 127 907 Ft

A számadatokat a fenti táblázat tartalmazza. A gazdálkodás a Pénzügyi Iroda munkatársaival folyamatos kapcsolattatásban történik, mely alapján teljesül a pénzügyi és számviteli előírások betartása,
a kiadási és bevételi tételek nyomon követése a likviditás és az időarányosság figyelembevételével.
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SZAKMAI TEVÉKENYSÉG TERVEZÉSE
1. Közművelődési munkaterv
A hatályos közművelődési rendelet szerint az önkormányzat kötelező közművelődési feladatai, melyek meghatározzák éves szakmai munkatervünket:
a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése:
Munkánkkal támogatjuk az önképző tanfolyamokat. az intézmények által szervezett továbbképzéseket, díjmentes terembérlettel, illetve eszközeinkkel és szolgáltatásainkkal, a piaci alapú tanfolyamokat a díjrendeletben biztosított kedvezményes bérleti díjjal támogatjuk.
− Intézményi továbbképzések a József Attila Művelődési Házban
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása:
− Helytörténeti emlékek, dokumentumok folyamatos gyűjtése, feldolgozása
− Az eredmények honlapon, városi médiumokban való közzététele, helytörténeti cikkek
megjelentetése
− Helytörténeti Gyűjtemény válogatott anyagának bemutatása időszakos kiállításon
− Ismeretterjesztő előadások szervezése
− Katonai Hagyományőrző Egyesület kiállításának támogatása a Művelődési Házban
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása:
− Városi nemzeti ünnepi rendezvények szervezése, támogatása,
− Folyamatos együttműködés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal,
− Nemzetiségi kórustalálkozó támogatása,
− „Malenkij robot” emlékrendezvény támogatása
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása:
− A Művelődési Házban működő öntevékeny művészeti közösségek teljes körű támogatása
(Alkotók Dunaharaszti Egyesülete, Dunaharaszti Foltvarázslók, Dunaharaszti Művészetbarátok, Ifjúsági sakkszakkör, Szélkakas színjátszó csoport, Dunaharaszti Balett Stúdió)
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése:
− Nyugdíjasklubok csoportfoglalkozásainak támogatása,
− Mozgáskorlátozott félfogadás támogatása,
− Dunaharaszti Autizmus napok a Laffert Kúriában,
f) különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése:
Dunaharaszti multikulturális település; történelme során különböző nemzetiségek, vallási közösségek vertek gyökeret a városban. Bemutatásuk, kulturális értékeik közkinccsé tétele kötelességünk.
− Nemzetiségek életének bemutató kiállítások szervezése,
− Nemzetiségek, vallási közösségek helytörténetének kutatása, publikálása,
− nemzetiségi és egyházi kultúrák megjelenítése művészeti és szabadidős rendezvényeken
− Közösségi ünnepeken ökumenikus jelenlét megszervezése – Városi advent
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása:
− Húsvéti játszóház
− Luca-napi játszóház
− Gyermekszínház a Művelődési Házban
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− Délelőtti gyermekfoglalkozások a Művelődési Házban
− Családi koncertek szervezése (bérletes hangversenysorozat, matiné előadások) a Laffert
Kúriában
− Ünnepi hangversenyek szervezése (húsvéti, pünkösdi, karácsonyi, újévi, Magyar Kultúra
napja) a Laffert Kúriában
− Ismeretterjesztő (történelmi, művészeti, tudományos) előadások szervezése
− Kiállítások, művészeti események szervezése
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása:
− Nyári szabadidős kínálat a Laffert Kúriában
− Szabadtéri színházi előadások
− Könnyű- és klasszikus zenei koncertek a teraszon
− Indián-Cowboy Múzeum állandó kiállítás
− A Laffert Kúria és helytörténeti részkiállítás bemutatása
2. Rendezvényterv
Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház 2021. évi rendezvénynaptár tervezete.
A rendezvénytervezet frissítve lett 2021. május jónapban

június
június
június
június
július
július
augusztus
augusztus
augusztus
augusztus
augusztus
augusztus
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember
október
október
október
október
október
november

dátum
06.
13.
20.
25.
04.
20.
08.
14.
19.
22.
27.
28.
04.
05.
10.
12.
26.
04.
10.
17.
29.
31.
15.

vasárnap
vasárnap
vasárnap
péntek
vasárnap
kedd
vasárnap
szombat
csütörtök
vasárnap
péntek
szombat
szombat
vasárnap
péntek
vasárnap
szombat
hétfő
vasárnap
vasárnap
péntek
vasárnap
vasárnap

rendezvény
Hot Jazz Band szabadtéri koncert
Tercina trió: A helyiség kalapácsa irodalmi hangverseny
AT FIVE szabadtéri koncert
Magyar táncház
Szabadtéri meseszínház
Octovoice koncert
Kolo-est szabadtéri koncert
Retro party
Volt egyszer egy táncdalfesztivál szabadtéri előadás
Gyöngyhajú lány szabadtéri előadás
Magyar táncház
Malek Andrea estje szabadtéri koncert
Táncválasztó gála
Fúvószenei műsor szabadtéri koncert
A szárhegyi szoborpark szabadtéri kiállítás megnyitója
Filmslágerek - a LocalVoice szabadtéri koncertje
Bérletes hangverseny 1.
Idősek napja
Balázs Elemér kvintett koncertje
Magyar táncház
Hargita szalon kiállítás megnyitó
Bérletes hangverseny 2.
Bérletes előadás 2. - népek zenéje
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helyszín
Laffert Kúria
Laffert Kúria
Laffert Kúria
Műv. Ház
Laffert Kúria
Laffert Kúria
Laffert Kúria
Műv. Ház
Laffert Kúria
Sportcsarnok
Műv. Ház
Laffert Kúria
Műv. Ház
Laffert Kúria
Laffert Kúria
Laffert Kúria
Laffert Kúria
Műv. Ház
Laffert Kúria
Műv. Ház
Laffert Kúria
Laffert Kúria
Laffert Kúria
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november
november
november
november
november
november
december
december
december

08.
08.
17.
19.
21.
28.
03.
12.
19.

péntek
péntek
vasárnap
péntek
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap

Arnóti András kiállításának megnyitója
Magyar táncház
Pengő Csaba bőgőestje
Népdaléneklési verseny
Bérletes koncert 4.
Advent
Magyar táncház
Luca napi játszóház
Karácsonyi hangverseny

Laffert Kúria
Műv. Ház
Laffert Kúria
Laffert Kúria
Laffert Kúria
Laffert Kúria
Műv. Ház
Műv. Ház
Laffert Kúria

3. Reklám, marketing tevékenység
Az Intézmény széles körű reklámtevékenységgel igyekszik a meglévő és a potenciális közönséget,
vendégkört elérni.
Hagyományos reklámhordozó felületek:
− plakát – rendezvényekhez igazítva
− szórólap – rendezvényekhez igazítva
Tömegkommunikációs médiafelületek:
− nyomtatott sajtó – havi rendszerességgel
− helyi Kisduna televízió – heti rendszerességgel a műsorajánlóba, esetenként helyszíni,
vagy stúdió-beli riportok, beszámolók keretében, illetve rendszeres műsorkészítés formájában.
− Lakihegy Rádió, Dabas Rádió –hangriportok, illetve a nonprofit jellegű rendezvényekről
műsorajánlat keretében
Internetes felületek:
− Önálló weboldalak naprakész információk frissen tartásával
- www.laffertkuria.hu;
- www.dhmuvhaz.hu;
− Saját weboldalhoz tartozó hírlevél küldéssel
− Közösségi oldalakon történő megjelenésekkel
- Facebook – folyamatos híradással
- Instagram – folyamatos híradással
Reklám és marketing tevékenységünket két külsős (vállalkozó) munkatárs segíti. Egy informatikusprogramozó, aki a weboldalak működőképességét és arculatát tartja karban, valamint egy kommunikációs munkatárs, aki a közösségi oldalakon végez reklámtevékenységet, játékokat, népszerűsítő
akciókat szervez. Tapasztalatait marketing szempontból is kiértékeljük.
4. Az Intézmény külső kapcsolatrendszerendszere
Az Intézmény szoros munkakapcsolatot tart fenn a Polgármesteri Hivatallal, melynek szervezetei
végzik el az Intézmény pénzügyi feladatait, a tulajdonosi és a fenntartási teendőket, valamint az
Intézmény munkájának ellenőrzését.
Rendszeres kapcsolatot tartunk az Önkormányzat Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságával, két
munkatársunk is tagja a szervezetnek.
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Szakmai kapcsolatot tart az Intézmény a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatóságával.
Rendszeresen részt veszünk a szakmai konferenciákon, mely hasznos szakmai tanáccsal szolgál a
napi munkánk során.
A városi intézményekkel együttműködési, szakmai és kollegiális kapcsolatot ápolunk a közös feladatok, és egymás munkájának támogatása során.
Külön kulturális kapcsolatot tart az Intézmény a helyben működő általános iskolákkal és középiskolával, valamint az Alapfokú Művészeti Iskolával. Utóbbival történő együttműködésünket a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal szerződés is szabályozza, miszerint a Laffert Kúria díjmentesen adja bérbe helyiségeit a tanszaki vizsgák és kamarahangversenyek számára. A helyi iskolák
számára szavalóversenyekre, irodalmi rendezvényekre tanári konferenciákra, vagy külföldi partnerkapcsolatok találkozásaira nyújtunk díjmentes szolgáltatásokat. Ugyanígy a Német Nemzetiségi Önkormányzat egyes rendezvényeit támogatjuk hasonlóan.
A városi civil szervezetekkel szemben befogadó jellegű kapcsolatot ápolunk, többször rendezünk
közös programokat, ahol az Intézmény a díjmentes befogadó, a civil szervezet pedig a produkció
gazdája.
Közönségkapcsolatunk az újságcikkeken hírleveleken, a közösségi oldalakon folyik, erre foglalkoztatott külsős kommunikációs szakemberrel. Eredményes munkája nyomán közel 3000 kedvelőnk és
ugyanennyi követőnk van.
5. Az Intézmény szervezetének fejlesztésére vonatkozó feladatok
- Felül kell vizsgálni a szakmai ellenőrzések rendszerét, kiemelten annak dokumentálását.
- A különböző, díjmentes, vagy ezen felül az Intézmény által támogatott klubok és közösségek részvételéről jelenléti naplót kell vezetni, az ezen felül támogatott szervezeteknek
pedig munkanaplót a támogatások felhasználásáról, melyet a telephely közvetlen vagy
megbízott munkavezetője ellenőriz.
- Szabályozni és dokumentálni kell a telephelyek közötti iratmozgást
- Ellenőrizni kell az iratkezelés szabályi szerinti E-mailek megfelelő mentését
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III. SZOLGÁLTATÁSI TERV
A közösségi tevé- A közösségi teA közösségi tevéA közösségi tevékenység
vékenységbe n
A közösségi tekenység helyKözművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. kenység megneverendszeressége vagy részt vevők
vékenység célja
színe/
§ (3)
zése
tervezett időpontja, tervezett száma
helyszínei
időtartama
(fő)

80

Művelődési Ház
nagyterme

tárgyév januárjában
egyeztetés
a klubvezetővel

felnőtt, korosztály
minőségi
kéthetente. csütörtökön
művelődésének
elősegítése

12

Laffert Kúria

tárgyév januárjában
egyeztetés a kör vezetőjével

aktív helyi lakosévente egy alkalommal
sági történelmi isKatonai Hagyomány8 napos rendezmeretterjesztés,
őrző egyesület
v é n ys o r o z a t k e r e előadások, kiállítében
tás

20

Művelődési Ház

folyamatos egyeztetés
a művészeti vezetővel

augusztus 20-i ünnep- ünnepi műsor, koség
szorúzás

2021.08.20.

250

Szent István templomkert

nem releváns

Őszirózsa
Nyugdíjas Egyesület
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

A közösségi
tevékenységben a helyi
lakosság részvételi módja

Filozófiai kávéház
társas kör

aktív időskor elősegítése

kéthetente kedden

október 6. megemlékezés

koszorúzás
gyertyagyújtás

2021.10.06.

150

Petőfi-szobor

nem releváns

Advent

gyertyagyújtás,
ünnepi műsor,
karitatív vásár

2021.11.28.

500

Laffert Kúria

nem releváns

Blumenstrauss
kórus

sváb népzenei
hagyományok
ápolása

hetente
kedden

20

Laffert Kúria

rendszeres egyeztetés
a kórusvezetővel

Magyar táncház

nemzeti értékek és havi egy alkalommal
kultúra megőrzése v á l t o z ó n a p o n

23

22

Művelődési Ház

tárgyév januárjában egyeztetés a
csoportvezetővel

DUNAHARASZTI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ
Dunaharaszti, Táncsics u. 2.
tel.: +36 24 531 070; mobil: +36 70 491 2507;
Email.: dhmuvhaz@gmail.com web: www.dhmuvhaz.hu
A közösségi tevé- A közösségi teA közösségi tevéA közösségi tevékenység
vékenységbe n
A közösségi tekenység helyKözművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. kenység megneverendszeressége vagy részt vevők
vékenység célja
színe/
§ (3)
zése
tervezett időpontja, tervezett száma
helyszínei
időtartama
(fő)
iparművészeti
Alkotók Dunaharaszti
hagyományok ápoEgyesülete
lása

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

A tehetséggondozás - és -fejlesztés feltételeinek biztosa

kéthetente kedden

A közösségi
tevékenységben
a helyi lakosság
részvételi módja

12

Művelődési Ház
oktatóterme

tárgyév januárjában egyeztetés
a csoportvezetővel

12

Művelődési Ház
oktatóterme

tárgyév januárjában
egyeztetés a csoportvezetővel

14

Művelődési Ház
oktatóterme

tárgyév januárjában egyeztetés
a csoportvezetővel

Dunaharaszti
Foltvarázslók

patcwork
mozgalom
népszerűsítése

kéthetente kedden

Dunaharaszti
Művészetbarátok

amatőr festőklub

hetente szerdán

Dunaharaszti
balett stúdió

Művészeti tánc
elsajátítása

nyári tábor
június-júliusban
2 x 1 hét

35

Művelődési Ház
nagyterme

tárgyév januárjában
egyeztetés a csoportvezetővel

Ifjúsági Sakk-kör

Tehetséggondozás

minden csütörtökön

14

Művelődési Ház
oktatóterme

tárgyév januárjában egyeztetés a
sakk kör vezetőjével

Szélkakas színjátszókör

Tehetséggondozás

minden szerdán

30

Művelődési Ház
nagyterme

tárgyév januárjában egyeztetés a
szakkörvezetővel

Robotika foglalkozás

Tehetséggondozás

hetente két napon
4 foglalkozás
+ nyári tábor 1 hét

36

Laffert Kúria
Atelier

negyedévente egyeztetés
a foglalkozás vezetőjével

Dunaharaszti, 2021. március. 30.
Gáll Sándor
intézményvezető
24
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