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Bevezető

A Váci Mihály Művelődési Házban 2018. november 1-je óta vagyok jelen intézményvezetőként.
Túl vagyunk az első “tanuló” éven, ami nagyon sok érdekességet, olykor szinte megfejthetetlen
lépéseket tárt elénk.
Az intézmény működési struktúrájának megismerése mellett, elsődleges szempont volt egy egységes,
közös elképzelés mentén dolgozó alkalmazotti közösség kialakítása. Az elképzelt tervek kialakításában
nem segített a két különálló épület mérete, távolsága, az eltérő munkaköri feladatokat végző
közösségek szemlélete. Az idő múlásával azonban egyre inkább megismertük egymást. Közelebb
hozott bennünket egymáshoz a sok eltérő, elvégzendő feladat, amit e kulturális ágazat takart.

Az

idő múlásával egy megértő, az új elképzeléseket befogadó, ötletelő közösségben találtam magam.
Hamarosan megfogalmazódott bennem, hogy jó itt lenni és együtt dolgozni e befogadó közösség
tagjaival.
Érdekesség volt számomra a szakmai feladatokon túl, a már említett elvégzendő feladatok
sokszínűsége mint például a különböző közösségi terek megismerése, az évek óta jól működő
alkotócsoportok munkájának támogatása, fejlesztése, a terembérlés modernizációs folyamatának
kialakítása, kisebb-nagyobb kötelező, eseti rendezvények szervezése, vagy szervezésben való
közreműködés, régi feladatok új formában való megjelenítése.
Egy új intézmény élén állni eleinte nem jelent mást, mint versenyt futni az idővel. A szükséges
ismeretek megszerzésével ez a jellegű “futás” lelassul, és idővel minden a helyére kerül.
Nem gondoltam, hogy a korábbi évek tapasztalatai, az eltelt 12 év vezetői múlt, az önkormányzat
keretén belül végzett saját hatáskörbe utalt kulturális és egyéb feladatok elvégzése milyen mértékben
segíti majd munkámat a különböző kapcsolatok kialakításában, már működő folyamatok
megismerésében, online felületek kezelésében, a verbális kommunikáció az új feladatainak
megvalósításában.
Az érintett tárgyév rámutatott arra, hogy az állandóságnak nincs nagy szerepe, inkább a folytonos
változás, az igényeknek való megfelelés jelent nagy kihívást és szépséget is egyben ennek a területnek.
A beszámoló tartalmazza a 2019-es év személyi, tárgyi és szakmai feladatok alakulását, a közösségi
színterek működését, a megvalósított rendezvényeket, programokat és az intézmény Alapító Okirat
szerinti főbb adatait.

3

I. A Váci Mihály Művelődési Ház helyzetelemzése,

valamint a kulturális tevékenységének 2019. évi bemutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az intézmény módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szerinti főbb adatai:

1.1 A költségvetési szerv megnevezése:

Váci Mihály Művelődési Ház

A költségvetési szerv székhelye:

2112 Veresegyház, Köves utca 14.

1.2 A költségvetési szerv telephelyének megnevezése: Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
A költségvetési szerv telephelyének címe:

2112 Veresegyház, Fő út 45-47.

1.3 A költségvetési szerv fenntartója:

Veresegyház Város Önkormányzata

A költségvetési szerv székhelye:

2112 Veresegyház, Fő út 35.

1.4 A költségvetési szerv alaptevékenysége:
-

művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása,

-

a közművelődési tevékenységek,
és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

-

a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

-

a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása.

1.5 A költségvetési szervnél alkalmazásban lévő személyek jogviszonya:
-

közalkalmazotti jogviszony

-

megbízási jogviszony

2019 márciusában a Városi Múzeum, Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárba való integrálásával levált a
Művelődési Házról. Az Alapító Okirat módosítása ennek tekintetében megtörtént.
Nagy örömünkre azonban 2020-ban újabb módosítás válik szükségessé az okiratban, a Luther utcában
lévő jelenleg felújítás alatt álló “Tájház” új telephelyként való kialakításával.
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Az egyik legrégebbi csoportunk a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes az a szerencsés
közösség, akik birtokukba vehetik ősszel az igényesen átalakításra kerülő, bemutató és táncteremmel
rendelkező gangos parasztházat.

II.

Az intézmény személyi feltételeinek alakulása

A Váci Mihály Művelődési Ház a fenntartó Veresegyház Város Önkormányzat elvárása alapján
engedélyezett létszámban működtette alkalmazotti közösségét a két épületben ( székhely, telephely)
az alábbiak szerint:
•

Közalkalmazott: 22 fő

•

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott: 7 fő

•

Számlás munkavállaló: 7 fő

•

Közfoglalkoztatottak száma: 1 fő

•

Váci Mihály Művelődési Házban foglalkoztatottak száma (általában): 4 fő
Rendezvénytől függően (esetenként): 5-8 fő

•

Innovációs és Szabadidős Gazdasági Centrumban foglalkoztatottak száma (általában): 18 fő
Rendezvénytől függően (esetenként): nincs eltérés
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A 22 fő közalkalmazott az alábbi munkaközösségekből tevődik össze:
•

közművelődési szakember: 5 fő

•

gazdasági vezető: 1 fő

•

recepciós: 6 fő

•

technikai alkalmazott: 6 fő

•

műszaki feladatokat végző alkalmazott: 4 fő

Vezetőség összetétele:
•

intézményvezető: 1 fő

•

intézményvezető helyettes: 2 fő
(1 fő szakmai helyettes, 1 fő műszaki helyettes)

Az intézményen belüli vezetőváltás magával hozta az alkalmazotti közösség mozgását. Nagy létszámú
lemorzsolódás szerencsére nem történt. Az első pár hétben lezajlott személyi cserét követően kezdett
kirajzolódni az állandósult alkalmazotti közösség arculata. A személyi feltételek állandósulása tette
lehetővé a minőségi szakmai munka indítását, a személyre szabott feladatok leosztását. Kezdődhetett
a közösségi “építkezés” mind struktúra, mind szakmai elképzelések tekintetében.
A megbízási szerződéssel és számlás munkavállalóként foglalkoztatott 14 fő számát az állandó
csoportokat vezető szakemberek száma határozza meg.
A minőségi szakmai munkavégzés minimum személyi feltételei intézményi szinten adottak. Betegség
esetén sajnos borul a rendszer, hiszen az eltérő területen, eltérő - részint igen tág - időbeosztásban
dolgozó alkalmazottak nehezen tudják egymást helyettesíteni.

2019-ben felújítást követően megnyitottuk az Innovációs Centrum mögött lévő, a parkoló irányából
megközelíthető alagsori szinten lévő közösségi illemhelyiséget. A lenti területet 1 fő közfoglalkoztatott
tartja rendben a hét öt napján. (Pénteken és vasárnap nem használható a helyiség.) A korábban
raktárként használt pincetérben kialakításra került 1 db férfi és 1 db női wc kézmosó helyiségekkel, 1
db szerelésre alkalmas tároló, 1 db raktárhelyiség a színházi kellékeknek, 1 db raktárhelyiség a kültéri
eszközeinknek.
Sikerült megoldanunk, hogy a piaci napokon - szerdán és szombaton -, a piac nyitvatartásával
párhuzamosan működjön a női és férfi wc. A kültéri illemhelyiség egész napos használatára nagy igény
mutatkozik lakossági körben. Ezen elvárásoknak eleget téve a későbbiekben szeretnénk plusz 1 fő
közfoglalkoztatottat alkalmazni a hosszabb nyitva tartás érdekében.
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A kültérről megközelíthető vizesblokk használata, lehetőséget adott számunkra a beltéri eszközeink
megóvására, előírásnak megfelelő higiénia biztosítására. Sajnos jellemző, hogy sokan a beltéri vizes
helyiségeket nem rendeltetésszerűen, az előírásoknak megfelelően használták, használják…

III.

Az intézmény tárgyi feltételeinek alakulása

A tárgyévben a két épületet érintően számos változtatás, fejlesztés történt. Az alakításokat mindig az
éppen aktuális elvárásokhoz igazítottuk.
•

A Váci Mihály Művelődési Ház épületében történt változások:
•

a stúdió eszközeinek modernizálása

•

2 db bojler cseréje, wc-k javítása, cseréje

•

udvari raktár rendbetétele

•

a rámpa feletti dupla kültéri ajtószárny cseréje

•

a kivett ajtószárny újrahasznosítása az épület másik oldalán lévő, az
öltözőkből kivezető folyosó külső vas ajtajának cseréjével

•

•

a belső udvar tereprendezése

•

lomtalanítás

•

fűtő -és termálvezeték rendszer részbeni felújítása

•

rendezvény sátrak vásárlása

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum épületében történt változások:
•

a fűtésrendszer modernizálása, bővítése a "B" recepción

•

“taposó” vásárlása

•

115-ös és a 218-as termek festése, polcrendszerrel való beépítése

•

karbantartási eszközök beszerzése

•

világító

plakátkeret

felszerelése

reklámtevékenység céljából
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a

recepciók

bejárati

ajtajára

•

mosógép és mosogatógép vásárlása

•

pénztárgép beszerzése (munkatársak oktatása)

•

beléptető rendszer kiépítése a "B" bejárati ajtónál és az I. emeleti átjárónál

•

vonalkód olvasók beszerzése

•

konferenciaterem, kamaraterem, Udvarház Galéria festése

•

kamaraterem parketta csiszolása, restaurálása

•

alagsori WC megnyitása, bejárati ajtajának festése

•

a “B” recepció bejárati ajtó feletti cégtábla felújítása, felirat elhelyezése

•

konditerem sport eszközeinek javítása

•

Udvarház Galéria részére 4 db hangfal beszerzése és mennyezetre rögzítése

•

12 db 21,5 monitor és 12 db i7-es számítógép vásárlása pályázati forrásból

A tárgyi feltételek alakulása nem mindig vonja maga után az anyagi feltételek módosulását. Sokszor a
meglévő eszközök újrahasznosításával értünk el óriási eredményeket.
A Váci Mihály Művelődési Ház épületében történt változásokat leginkább a szükség alakította a
jelenlegi formájára. A stúdió eszközei korszerűtlenek, elavultak még jelen állapotukban is. A részbeni
megújulás csak rövid távra elegendő. A színpadtechnika minőségi szolgáltatásához továbbiakban
nagyobb beruházásra lesz majd szükség igazodva a fény és hangtechnikai igényekhez. Külső tároló
használata nélkülözhetetlen, a taposó beszerzése és a rámpa feletti dupla ajtószárny cseréje a színház
kérésére történt, amely lehetővé teszi nagyobb méretű díszletek szállítását a belső színpadtérbe.
Termálvezeték rendszer részbeni felújítását a télen felmerült problémák eredményezték. Az intézmény
eszközeit a város lakosságszámához mérv, szinte “mindenki” használja. A meglévő sátrak darabszáma
ilyen használatnak kitett szorzók esetén nem elegendő. Szükséges évente bizonyos darabszámú sátor
beszerzése még a folyamatos karbantartás, állagmegóvás mellett is.
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Szabadidős

és

Gazdasági

Innovációs

Centrum

épületében

történt

változások

szintén

nélkülözhetetlenek voltak. A “B” recepción lévő kollégák kérték a fűtésrendszer átalakítását. A
kültérből a belső térbe való belépés azonnali hőveszteséggel járt. A bejárati ajtó napi rendszerességű
minimum kb. 100-150 alkalommal történő használata mellett az eredetileg kiépített fűtési megoldás
sem eredményezte az egyébként a téli időszakban elvárható komfortérzetet. A különböző időszakokra
tervezett egyéb fejlesztéseket a működéshez és rendezvényhez igazodva valósítottuk meg.

IV.

Az intézmény szakmai feltételeinek alakulása

A közművelődési intézményeknek elsősorban kultúra közvetítő és a kultúrateremtő, közösség építő,
támogató feladatokat kell ellátnia. Ez a feladatellátás a rendszeres, vagy egymásra épülő folyamatokat
is jelenti, rendezvények programok megszervezését minden művészeti ágban, elérhetővé tenni az itt
élők számára a cselekvő részvételt a csoportokon keresztül, a művészeti alkotások, befogadását a
lehetőségek megteremtésével. (kiállítások, hangversenyek, előadások több műfajban, kis és nagyobb
létszámú közönség számára.)
Fontos feladat továbbá az alkotó művészeti közösségek támogatása, azok létrehozása, működésük
feltételeinek segítése.
A Váci Mihály Művelődési Ház működése, csoportjai, külső-belső kapcsolatrendszere, az előző évekhez
képest lényegesen nem változott. A rendezvények, programok tekintetében sikerült megtartani a
színvonalas, a lakossági elvárásnak megfelelő, nemcsak rétegeket vonzó programokat.
Ezen felül természetesen a szokásos szabadtéri rendezvényeket, illetve intézményi- és civil szervezetek
rendezvényeit is kiszolgáljuk.

Alkotóművészeti csoportok
1. Hagyományőrző Népi Együttes – művészeti vezető: Tóth Judit.
Heti egy alkalommal tartják a foglalkozásokat a Váci Mihály Művelődési Ház épületében, tagjaik száma
nő, 40-50 fő között mozog. Az egyik legrégebbi és legaktívabb csoportjaink egyike. Éves szinten több
felkérésnek tesznek eleget a helyi szervezések mellett szerte az országban tovább adva az általuk
képviselt értékeket.

Örömmel lépnek fel más település által szervezett rendezvényeken,

programokon.
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Jelenleg is aktívan részt vállalnak a Tájház felújításában, a
berendezéshez szükséges eszközök beszerzésében, minden
egyes apró “kellék” felkutatásában melynek motorja és egyben
a csoport társadalmi vezetője Hibó Józsefné, akinek ezúton is
szeretném megköszönni a felújításban végzett önzetlen, kitartó
munkáját. A fáradhatatlan munkájának köszönhetően az ősszel
átadásra kerül a számukra oly régóta várt próbateremmel, bemutatóteremmel és számos más a
lakosság számára is értékes lehetőségekkel rendelkező, a város új színfoltjaként megjelenő kulturális
színtér, a Váci Mihály Művelődési Ház új telephelye, a Tájház.
2. Népdalkör – szakmai vezető: Kovács László népzenész.
Országos minősítőn 2011-ben arany minősítést kaptak, 2012-ben Veresegyházon Kiváló

minősítést

értek el. 2014-ben szintén kiváló minősítést értek el
Egerben. 2019-ben is a városi rendezvényeken léptek fel.
Heti egy alkalommal tartják foglalkozásokat a Szabadidős és
Gazdasági Innovációs Centrum épületében. Több városi
ünnepség közreműködői voltak.

3. Népdalkör Férfi Kórusa szakmai vezető Kovács László. 2016-ban alakultak, és már ebben az évben
Egerben Arany Páva minősítést értek el. A Népdalkör és a Hagyományőrző Népi Együttes férfitagjai
alkotják a kórust. Heti egy alkalommal tartják a próbákat.

4. Kerecsen Néptáncegyüttes művészeti vezető: Balázs Péter koreográfus, néptáncos. Foglalkozásokat
a Váci Mihály Művelődési Ház épületében tartják, tagjaik közül többen a Hagyományőrző Népi
Együttes próbáin is részt vesznek, velük közös produkciókat hoznak létre, koreográfiát sajátítanak el.
2019-ben az 1956-os városi megemlékezés közreműködői voltak.
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5.

Szövőkör – művészeti vezető: Lőrinczné Pirók Irén.
Részt

vettek

a

XIV.

Országos

Textiles

Konferencián

Békéscsabán, illetve a XVI. Országos Népművészeti Tárlaton
Budapesten. Minden év augusztusában szövő táborba várják a
kedves érdeklődőket.

6.

Zsonglőr szakkör 2019-ben indult, szakmai vezető: Falucskai Emese.
A foglalkozások a Szabadidős és

Gazdasági Innovációs Centrumban zajlanak. Egyre nagyobb

érdeklődés övezi a foglalkozást.

7.

Kézműves szakkör 2019-ben indult, szakmai vezető: Rétfalvi Ágnes.
A foglalkozások a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrumban zajlanak.

8.

Mézesvölgyi Kisképző - foglalkozásvezető: Márton László festőművész.
A Mézesvölgyi Általános Iskolában, majd 2019 őszétől a Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrumban tartják foglalkozásokat, heti egy alkalommal, szerdánként.

9.

Veresegyházi Big Band - művészeti vezető: Szellinger Tamás
karmester, Ella Attila harsonatanár. (A Városi Fúvószenekar
utódja). A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrumban tartja
próbáit a zenekar. Városi rendezvények állandó résztvevői.

10.

Cantemus Kórus – művészeti vezető: Vadász Ágnes karnagy. 2019ben két önálló koncertet tartottak, advent és farsang idején.
Intézményünk felkérésre a

Nemzeti Összetartozás Napján és

kiállítás megnyitókon léptek fel.

11.

Gaudeamus Kórus – művészeti vezető: Kovács Katalin karnagy.
A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum konferenciatermében tartják a próbákat.
Az október 6 Aradi Vértanúk megemlékezésen vettek részt, valamint az adventi időszakban
karácsonyi koncertjük volt.

12.

Szerep – Elek Diákszínpad 2011-ben alakult.
Vezető: Éli Nóra színész. Két bemutatót tartottak az év során.
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13.

Színskála Színjátszó Csoport (középiskolás és felnőtt tagokkal)
Szakmai Vezető: Ácsné Csáki Ildikó drámapedagógus. Évente 2
bemutatót tart a csoport.

14.

Fiatal FORRÁS Egyesület Színjátszó csoport művészeti vezető: Molnár Klári. Autonóm közösség,
próbatermet, előadási helyszínt biztosít részükre a művelődési ház.

Klubok, körök

1. Aranyeső Nyugdíjas Klub: vezetője Schmidinger Péter Megalakulásának éve: 1971. Heti egy
alkalommal tartják a foglalkozásokat, éves szinten 1 500 fő/ év látogatói számot jelent.
2. Értelmes Évek Nyugdíjas Klub: vezetője: Markó Józsefné Megalakulásuk éve: 2001. Heti egy
alkalommal tartják a foglalkozásokat, éves szinten 590 fő/ év látogatói számot jelent.
3. ONYPE Nyugdíjasok Klubja Megalakulásuk éve: 2005. Heti egy
alkalommal tartják a foglalkozásokat, éves szinten 900 fő/ év
látogatói számot jelent.
4. Remény Nyugdíjas Klub: vezetője Szikszai Sándorné. A
csoportot nemcsak a remény, hanem a tánc, utazás, mulatság
és kirándulás is élteti. Havonkénti rendszerességű báljuk a szomszédos települések nyugdíjas klub
csoportjainak tagjaival együtt kerül megrendezésre. Az aktív társas időtöltés hívei.
5. Kártya Klub: 2007-ben alakult, vezetőjük: Veress Gábor (tarokk) és Szigeti Péter (egyéb
kártyajátékok) A résztvevők száma nő, péntekenként este 7-10 óráig tartják összejöveteleiket. Heti
egy alkalommal tartják a foglalkozásokat, éves szinten 1000 fő/ év látogatói számot jelent.
6. Baranyai

János

Vasútmodellező

Klub: 2001-ben jött létre, Gombos
István vezetésével. Fontos résztvevői
a városi nagyrendezvényeknek, több
kiállítást szerveznek

az

ország

különböző pontjain.
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7. Múzeumpedagógia: vezeti Klement Zoltán, a kiállításokhoz kapcsolódóan tart általános iskolás
korúaknak foglalkozásokat. Elsődleges célja a kortárs képzőművészeti kultúra megismertetése,
életben tartása, a helyi és regionális értékek közvetítése, közösségi lét megteremtése.

8. Senior Örömtánc Csoport: Vezetője Boross Teréz, hetente
egyszer próbálnak a Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrumban. Tagjaik nyugdíjas korú lelkes táncolni vágyó,
közösségi térben örömmel mozogni vágyó, 50-70 év körüli
férfiak és - elsősorban - nők.

Nyári táborok

A táborok célja elsősorban, hogy a családok helyben meg tudják oldani gyermekek napközbeni
felügyeletét másrészről ezek a programok tartalmas időtöltést, színvonalas kikapcsolódást nyújtsanak.
Táborokat külső és belső szervezésben valósítottuk meg, közreműködve az intézmény és a külső
csoportok vezetőivel.
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A tapasztalatok, visszajelzések mind azt mutatják, hogy a táborokra nagy szükség van. Az egyre
növekvő tábori kínálatok mellett a Művelődési Ház által 2019-ben az alábbi nyári táborok kerületek
megszervezésre:

Dátum

Tábor

Helyszín

1.

2019. június 24-28. Média tábor - Szabó Barnabás

Innovációs Centrum

2.

2019. június 24-28. Rockin Board tábor - Farkas Gergely

V.M.Művelődési Ház

3.

2019. július 01-08.

MÓ-KA Drámatábor - Ács Ildikó

Egyházaskozár

4.

2019. július 02-08.

Művészeti tábor alsósoknak - Orosz Helga

Városi Múzeum

5.

2019. július 15-19.

Művészeti tábor felsősöknek - Orosz Helga Város Múzeum

6.

2019. július 22-26.

Kézműves tábor - Rétfalvi Ágnes

Városi Múzeum

7.

2019. aug. 05-09.

Szövőtábor - Pirók Irén

Innovációs Centrum

8.

2019. aug. 12-16.

Média tábor - Szabó Barnabás

Innovációs Centrum

9.

2019. aug. 12-16.

Animációs tábor - Módy Luca

Innovációs Centrum

Karate tábor - Szalay Zsolt

V.M.Művelődési Ház

10. 2019. aug. 12-16.

IV. /1.

Nagyrendezvények, társadalmi ünnepek
1. sz. melléklet

IV. /2.

Hangversenyek, koncertek
2. sz. melléklet

IV. / 3.

Kiállítások
3. sz. melléklet

IV. / 4.

Színházi előadások
4. sz. melléklet

IV. / 5.

Könnyűzenei előadások, koncertek
5. sz. melléklet
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V. Egyéb feladatok és szolgáltatások

A sokszínű szakmai feladatok valamint a két épület működtetésével járó teendők mellett számos
egyéb az intézmény adottságaiból és helyszínéből eredő munkát látnak el a recepción lévő kollégák. A
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum épülete két részből áll. A két rész megközelítését segítő
“A” és “B” recepción dolgozók látják el az épület nyitását, zárását.

Az “A” recepció biztosítja az első emeleten lévő Kormányablak működésének problémamentes
üzemelését, igazodva a Kormányablak által kért nyitvatartás eljárási rendhez.
A Kormányablakkal való együttműködés optimális. Példaszerű az intézmények között fennálló
kommunikáció és a folyamatokból eredő partnerség.

A “B” recepció biztosítja a sportrész termeinek - konditerem, fallabda és fitnesz terem - használatát.
Az sporteszközök felújításával folyamatos növekedés mutatkozik a termek igénybevételének
gyakoriságában.

Nyitvatartás

Az intézmény mind két épületében egész évben, a hét minden napján nyitva tart, kivéve az
ünnepnapokat. Sokszor munkaszüneti napokon, nemzeti ünnepek alkalmával is nyitva vannak az
épületek, biztosítva az épületbe jutással az éppen aktuális rendezvényhez szükséges fény,
hangtechnikai és egyéb eszközök szállítását. Az intézmény a rendkívül kedvező nyitvatartásával
biztosítja az eseményekhez kapcsolódó épületbe jutás lehetőségét, az eszközök szállítása
mellett rendezvények lebonyolítását szolgáló termek használatát.

Intézményünkben évek óta működő sport, tánc és egyéb csoportok,
rendszeresen fizető bérlők

1. Veresi Balett
2. Női alakformáló torna
3. Gerincgimnasztika
4. Ringató
5. No Comment Hip-Hop
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6. Hip-Hop tánc
7. Rúdtánc (Pink Panther Pole Fitness Veresegyház)
8. Rockin ’Board Diamond Life Bt.
9. Salamon Történelmi Club haditorna
10. Kajak-kenu Sportegyesület szárazföldi edzéseit a konditeremben tartja
11. Senior jóga
12. Karate
13. Karate csoport - Veresi Karate Do
A külső bérlők csoportjainak a létszámát intézményünk nem vezeti, de hozzávetőlegesen
csoportonként 10 és 100 fő közötti létszámot foglalkoztatnak heti több alkalommal.

Egyéb, évek óta jelen lévő rendszeres, fizető bérlők:
1. Keresztény Adventi Közösség veresegyházi csoportja (havonta)
2. HIT Gyülekezet veresegyházi csoportja (hetente)
3. Új Tömlő Agapé Gyülekezet (hetente)
4. Oázis Missziós Alapítvány (kéthetente)
5. Smaragd Sportegyesület (havonta)
6. Homoki és Tsa Autósiskola (igény szerint)
7. Másik Autósiskola (igény szerint)

Térítésmentesen az alábbi civil szervezetek, egyesületek kaptak termet és egyéb technikai
szolgáltatást az intézményekben
1. Civilkör Veresegyházért
2. Tavirózsa Egyesület
3. ÉVÖGY
4. Magyarok Világszövetsége Veresegyházi Szervezete
5. Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület
6. Hagyományőrző Népi Együttes Kiemelten Közhasznú Kulturális Alapítvány
7. Veresegyház Város Polgárőrség
8. Sakk oktatás és versenyek – Maráczi Ernő
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Térítésmentesen az alábbi intézmények kaptak termet és egyéb szolgáltatást az
intézményekben
1. Fabriczius József Általános Iskola
2. Kéz a kézben óvoda (tagóvodák)
3. Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola
4. Misszió Egészségügyi Központ
5. EGYMI Veresegyház
6. ESÉLY Kistérség
7. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
8. TÁMASZPONT MOPKA Ifjúsági Ház
9. Kálvin János Református Általános Iskola
10. Veresegyházi Katolikus Gimnázium
11. Veresegyház város Önkormányzatának Idősek Otthona
12. Waldorf Iskola / Fót és Veresegyház
13. Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala
14. VVTV
15. Veresegyház Rendőrőrs
Az alábbi külső szervezésű rendezvényeken dolgoztak munkatársaink:
1. Betlehem a Székely kapunál (Agora kör)
2. Október 6. Aradi Vértanúk napja, (szoboravatás)
3. Támaszpont MOPKA (Fő út 46.)
Az alábbi külső helyszínen bonyolítottunk le saját szervezésű programokat:
1. Horgásztanya (Föld Napja)
2. Fenyveserdő (Majális)
3. Mézesvölgyi Általános Iskola (Nőnap, Idősek Napja)
4. Búcsú tér (Városünnep, Augusztus 20., Szüret)
5. Petőfi tér (Március 15. és Tavaszi Emlékhadjárat)
6. Városháza előtti tér (Mikulás, Mindenki karácsonya)
7. Szentlélek-templom (orgonakoncertek és Gaudeamus, Cantemus kórus fellépései)
8. Margita, Trianoni emlékmű
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VI. Pénzügyi adatok, gazdálkodás

2019-es költségvetés teljesítése

Megnevezés

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

Bevétel
Finanszírozás

159 363 983 Ft

162 607 660 Ft

147 854 788 Ft

Bevétel

36 155 860 Ft

35 755 860 Ft

44 303 323 Ft

Előző évi pénzmaradvány

2 970 606 Ft

2 204 306 Ft

2 204 306 Ft

198 490 449 Ft

200 567 826 Ft

194 362 417 Ft

Bér

85 896 359 Ft

87 901 862 Ft

86 396 312 Ft

Járulékok

17 814 090 Ft

18 123 914 Ft

16 398 217 Ft

Dologi kiadások

92 280 000 Ft

85 103 351 Ft

79 398 722 Ft

Beruházások

1 800 000 Ft

9 438 699 Ft

9 583 711 Ft

197 790 449 Ft

200 567 826 Ft

191 776 962 Ft

Összesen:
Kiadás

Összesen:
Egyenleg 2019.12.31- én:

2 585 455 Ft
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2019. évben nyert pályázati támogatások

1. Szent Efrém Kórus koncertje a Szentlélek-templomban (Laczó Zoltán: Virágvasárnapi Passió)
Magyar Művészeti Alap (MMA) 300 000,-Ft
NKA 150 000,-Ft
•

1.

Elnyert támogatási összeg:

450 000 Ft

A Veresegyházi Népdalkör működésére benyújtott pályázat
Emberi Erőforrás Minisztériuma Támogatáskezelő (EPER)
•

1.

Elnyert támogatási összeg:

1 400 000 Ft

A Kerecsen Néptáncegyüttes új viseletének beszerzésére irányuló pályázat
Emberi Erőforrás Minisztériuma Támogatáskezelő (EPER)
•

1.

Elnyert támogatási összeg:

800 000 Ft

Emberi Emberi Erőforrások Minisztériuma "Számítógép a mindennapi társ 12" című pályázat
Az Országos Informatikai Programiroda
•

5.

Elnyert támogatási összeg:

2 398 200 Ft

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
•

1.

Elnyert támogatási összeg:

1 000 000 Ft

Városünnepre elnyert támogatás
•

Elnyert támogatási összeg:

5 000 000 Ft

•

Vállalatok támogatása:

1 674 000 Ft

Összes támogatás:

12 722 200 Ft
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1. sz. melléklet é

IV / 1. Nagyrendezvények, ünnepek

2019. március 10.

Városi Nőnapi rendezvény / Mézesvölgyi Általános Iskola

2019. március 15.

Városi megemlékezés 1848 / Petőfi tér

2019. április

7.

Tavaszi Emlékhadjárat

2019. április

22.

2019. május

1.

Majális / Fenyveserdő

2019. június

4.

Nemzeti Összetartozás Napja / Trianoni megemlékezés

/ Petőfi tér

Föld Napja / Horgásztanya

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
2019. június 28-30.

20 év! Városünnep (Janicsák I., Stúdió 11, Magna Cum Laude) / Búcsú tér
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2019. augusztus 19.

Éjszakai túra / Margita

2019. augusztus 20.

Szent István-napi rendezvények / Búcsú tér

2019. szept. 28-29.

Szüreti bál és felvonulás, koncert / Búcsú tér

2019. október

Aradi Vértanúk Napja, szoboravatás: Konkoly György / Széchenyi-domb

6.

2019. október 23.

Városi Megemlékezés 1956 / Kálvin tér, 56-os emlékmű

2019. december 5.

Városi Mikulás / Fő tér

2019. december 17.

Mindenki karácsonya / Fő tér

2019. december 22.

Betlehem - Agora / Székelykapu

Megközelítőleg 14 000 fő látogató fordult meg 2019-ben a fenti rendezvényeken.
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1.

sz. melléklet

IV. /2.

Hangversenyek, koncertek

2019. március

16.

Az ipolybalogi Szent Korona Kórus koncertje / Szentlélek-templom

2019.április

13.

Szent Efrém kórus
Laczó Zoltán: Virágvasárnapi Passió / Szentlélek-templom

2019. május

18.

Tavaszköszöntő koncert a Cantemus kórussal / Innovációs Centrum

2019. július

20.

Orgonakoncert - Bátori István / Szentlélek-templom

2019. augusztus 03.

Orgonakoncert – Friedhelm Flamme / Szentlélek-templom

2019. augusztus 10.

Farkas András operaénekes koncertje / Szentlélek-templom

2019. október

A Zene Világnapja (LSZG Zeneiskola) / Váci Mihály Művelődési Ház

03.

2019. november 05.

Mesélő Muzsika a Gödöllői Szimfonikus Zk. / Váci Mihály Művelődési Ház

2019. november 15.

Az Ifjúsági Fúvószenekar koncertje / Váci Mihály Művelődési Ház

2019. december 06.

Adventi zenés áhítat a Gaudeamus kórussal / Innovációs Centrum

2019. december 14. G. F. Handel: Messiás oratórium / Szentlélek-templom
2019. december 15.

Karácsonyi hangverseny a Cantemus kórussal / Szentlélek-templom

Megközelítőleg 1 000-1 500 fő látogató fordult meg 2019-ben a fenti rendezvényeken.
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1.

sz. melléklet

IV. / 3. Kiállítások

2019. január 18.

Kiállításmegnyitó Csernok Anna fotó / Innovációs Centrum - Udvarház Galéria

2019. január 25.

Kultúra Napja Módy Luca kiállítás megnyitó / Váci Mihály Művelődési Ház

2019. február 2. Kiállításmegnyitó: az Öreg-tó malma / Városi Múzeum
2019. március 8. Kiállításmegnyitó - Veresi Fiatalok (The Journey Senses)
Innovációs Centrum - Udvarház Galéria
2019. március 16. Kiállításmegnyitó: Veresi Vígasságok Városi Múzeum
2019. április 13. Kiállításmegnyitó - csoportos fotókiállítás veresegyházi művészekkel
Váci Mihály Művelődési Ház
2019. április

26. Kiállításmegnyitó - Veresi Művésztelep / Innovációs Centrum - Udvarház Galéria

2019. május

22. Kiállításmegnyitó - Kun Éva / Menora Saag Centrum Artist (Ipolyság)

2019. június
2019. június

2019. szept.

7. Kiállításmegnyitó: Veress Enéh - Ilés Muszka Rudolf / MAMÜ Galéria, Budapest
14. Kiállításmegnyitó: Kopek Rita / Innovációs Centrum - Udvarház Galéria

6. Kiállításmegnyitó -Utolsó réteg, csoportos kiállítás
Innovációs Centrum - Udvarház Galéria

2019. október 26. Darvasi László tárlatvezetés / Váci Mihály Művelődési Ház
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2019. október 27.

Kiállításmegnyitó - Isten tenyerén
(Keresztény Advent Közösség, jótékonysági est) / Innovációs Centrum

2019. december 6.

Kiállításmegnyitó:
A táj - csoportos kiállítás / Innovációs Centrum - Udvarház Galéria

2019-ben 14 kiállítást rendezett intézményünk. a megnyitókon összességében 1 000- 1 100 fő
látogató tekintette meg a kiállításokat.

1.

sz. melléklet

IV. / 4. Színházi előadások

2019. február
2019. március

13. DUMASZÍNHÁZ: Kiss Ádám és Benk Dénes / Váci Mihály Művelődési Ház
7. Balett előadás: Tizenkét eltáncolt cipellő (Veresi Balett)
Váci Mihály Művelődési Ház

2019. március

8. Balett előadás: Tizenkét eltáncolt cipellő (Veresi Balett)
Váci Mihály Művelődési Ház

2019. március

10. Balett előadás: Tizenkét eltáncolt cipellő (Veresi Balett)
Váci Mihály Művelődési Ház

2019. március

16. Bábelőadás: Süsü a sárkány / Váci Mihály Művelődési Ház

2019. március

20. DUMASZÍNHÁZ - Kiss Ádám és Benk Dénes / Váci Mihály Művelődési Ház

2019. március

29. Tündér Lala VISZ Színskála Stúdió előadása / Váci Mihály Művelődési Ház

2019. március

30. Tündér Lala VISZ Színskála Stúdió előadása / Váci Mihály Művelődési Ház

2019. április

24. DUMASZÍNHÁZ - Mogács Dániel / Váci Mihály Művelődési Ház

2019. október

1. DUMASZÍNHÁZ - Kőhalmi Zoltán / Váci Mihály Művelődési Ház

Az előadásokon alkalmanként 378 fő vett részt alkalmanként.
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1.

sz. melléklet
IV. / 5. Könnyűzenei koncertek, előadások

2019. január

25. Magyar Kultúra Napja Kávészünet zenekar koncert
Váci Mihály Művelődési Ház

2019. március

23. Kárpátia koncert / Váci Mihály Művelődési Ház

2019. április

11. Kovács Kati koncert / Váci Mihály Művelődési Ház

2019. november 23. Nóta és operett est - Dallamok szárnyán / Váci Mihály Művelődési Ház

Megközelítőleg 1 200-1 500 fő látogató fordult meg 2019-ben a fenti rendezvényeken.
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