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SZIGETVÁR VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI
FELADATELLÁTÁSÁNAK BESZÁMOLÓJA A 2021. ÉVRŐL
Tárgyév

2021.

Település neve

Szigetvár

Település típusa (község, nagyközség,
város, megyei jogú. város, fővárosi

város

kerület)
A település állandó lakónépessége (fő)

10 208 fő

A közművelődési alapszolgáltatás
ellátásának módja (közösségi színtér,

közművelődési megállapodás

intézmény, közművelődési intézmény,
közművelődési megállapodás)
Közművelődési Intézmény megnevezése

Szigetvári Vigadó Művelődési Ház

Közművelődési Intézmény címe

7900 Szigetvár, József Attila u. 9.

Közművelődési intézmény rövidített neve

Szigetvári Vigadó

Közművelődési intézmény székhely címe

1. művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő

Ellátott alapszolgáltatások

közösségek számára helyszín
biztosítása;
2. a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése;
3. az egész életre kiterjedő tanulás
feltételeinek biztosítása;
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Felelős vezető neve

Zentai Krisztina elnök

Felelős vezető e-mail címe

zentai68@gmail.com

Kitöltő neve és beosztása

Fábián Szilárd közösségszervező

Kitöltő telefonszáma

+36 20 262 6124

Kitöltő e-mail címe

l.szilardfabian@gmail.com

Az Emberi Erőforrások Minisztere 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelete a közművelődési
alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek
követelményeiről szóló végrehajtási rendelet (továbbiakban vhr.), az 1997. évi CXL.
törvény jogszabályi előírásai és Szigetvár Város Önkrományzat Képviselő-testületének
32/2020 (XII.16) önkormányzati rendelete (Közművelődési rendelet)

alapján

elkészítettük Szigetvár város közművelődési alapszolgáltatásának feladatellátásáról
szóló 2021. évi beszámolót.
Előzmények: Szigetvár Város Önkrományzat Polgármestere 90/2021 (IV.28) számú
határozatában kihirdette a közművelődési feladatellátásra kiírt közbeszerzési eljárás
eredményét. Az érvényes és eredményes pályázat nyertese a Szigetvári Kultúr- és Zöld
Zóna Egyesület lett, megtörtént a közművelődési feladatellátási szerződés aláírása és az
Egyesület 2021. május 1-től megkezdte az új szerződés szerinti közművelődési
feladatellátást. Az átmeneti időszak 2021. január 01-től április 30-ig tartott, az ez időszak
alatt végzett szakmai tevékenységről és a hozzárendelt pénzügyi források
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása, Szigetvár Város Önkormányzat
Polgármestere 115/2021 (V.21) sz. határozatában megtörtént. A 2021. évi szolgáltatási
terv Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 121/2021 (V.21) sz. határozatával lett
jóváhagyva. Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 114/2021 (V.21) sz.
határozatával megállapította a Szigetvári Vigadó 2021. évi bérleti díjszabását. A
feladatellátásra továbbra is jelentős nyomást gyakorolt a járványügyi helyzet alakulása,
a működés megszervezése a vonatkozó érvényes és újonnan kiadott kormányrendeletek
és azok módosításainak iránymutatásai szerint történt.

Szakmai feladatok
A szakmai feladatok ellátásának rendszerét pontosan meghatározza a fent sorolt
jogszabályi környezet. Az önkormányzat saját közművelődési rendeletében - 32/2020
(XII.16) önkormányzati rendelet – vállalt kötelező alapszolgáltatások biztosításával a
Művelődési Ház funkció ellátására vállalkozott és a kormányzati funkciók biztosításához
rendelkezésre álló állami normatíván felül önerőből is jelentős forrást rendel a kiemelt
célként megfogalmazott közművelődési feladatokhoz:
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1. MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK LÉTREJÖTTÉNEK ELŐSEGÍTÉSE, MŰKÖDÉSÜK
TÁMOGATÁSA, FEJLŐDÉSÜK SEGÍTÉSE, A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS A
MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA
Szakmai feladatok:
a) helyszín biztosítása a művelődő közösségnek művelődési,
közösségi tevékenységéhez
b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségek
teremtése
c) fórum

szervezése

a

művelődő

közösségek

vezetőinek

részvételével

2. A KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSE
Szakmai feladatok:
a) helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének,

az

állampolgári

részvétel

fejlődését

elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy
szolgáltatásokat szervez,
b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel
kapcsolatos programokat vagy szolgáltatásokat szervez,
c) gyermekek, ifjúság, és az idősek művelődését segítő, a családi
életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat,
együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy
szolgáltatásokat szervez,
d) különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását
elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat
szervez,
e) szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi,
kulturális részvételét fejlesztő, megértést, befogadást, felzárkózást,
esélyegyenlőség

megvalósulását

elősegítő

tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
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programokat,

f) lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát,
áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy
szolgáltatásokat szervez,
g) a

települési

önkormányzattal

együttműködésben

szakmai

támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési
folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi
tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit,

3. AZ EGÉSZ ÉLETRE KITERJEDŐ TANULÁS FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA
Szakmai feladatok:
a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez,
támogatja azok megvalósítását,
b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok,
közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok
megvalósítását,
c) életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez,
támogatja azok megvalósulását,
A feladatok ellátásához szükséges személyi feltételeket és szakmai hátteret feladatellátó
saját működési körében biztosítja, míg a létesítményi követelmények, infrastrukturális és
tárgyi feltételek biztosítása az önkormányzat hatásköre.
A közfeladat ellátása a 2021. évben is szoros együttműködéssel valósult meg. A közös
munka inspiráló magaslata volt a Zrínyi Napok programsorozatának kiemelkedő minőségi
színvonalon történő lebonyolítása. Példaként említhető műszaki területen a
meghibásodott szünetmentes áramforrás cseréjére irányuló eljárás lebonyolítása és
szakmai területen a térzenei programhoz kapcsolódó pályázat megírásában történő
közreműködés, majd az elnyert és jelenleg is futó pályázathoz kapcsolódó tevékenységek.
2021. május hónapban a járványhelyzet enyhülésével párhuzamosan kezdhettük meg az
újabb 5 éves közművelődési feladatellátási ciklus szakmai munkáját és a fokozatos
enyhítéssel párhuzamosan érzékelhetően növekedett az épület kihasználtsága is.
Augusztus végére visszaállt a normál működés rendszere, végre a Zrínyi Napok is
teljesértékű lehetett és megállás nélkül ki is tartott a lendület az adventi időszak végéig.
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Nyitvatartás
Az alapfeladat ellátáshoz minimum az alábbi nyitvatartási rendet írja elő a jogalkotó:
•

legalább heti 5 nap, legalább napi 8 óra

•

legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie,

•

legalább a hét 3 napján magába kell foglalnia a 16.00–19.00 óra közötti
időszakot

A SZIGETVÁRI VIGADÓ NYITVATARTÁSI RENDJE A 2021. ÉVBEN
•

Ügyfélszolgálati idő: H-P 12:00-16:00 óra között

•

Hétköznapi ügyeleti rend: H-P 16:00-21:00 óra között (napi 5 óra)

•

Hétvégi ügyeleti rend: Szo 08:00-13:00 óra között (5 óra)

•

és a rendezvényekhez kapcsolódó időpontokban

Létesítményi követelmények
A törvényi előírás szerint az alábbi minimális létesítményi követelményeknek kellett
megfelelnünk a 2021. évben:
•

legalább 1 db, legalább 100 fő befogadására, a művelődő közösségek,
előadó-művészeti
ünnepségek

csoportok

megtartására

próbáinak,
alkalmas,

előadásainak,
játszóhellyel

továbbá

rendelkező

többfunkciós helyiség,
•

legalább 1 db kiállítótér

A SZIGETVÁRI VIGADÓ LÉTESÍTMÉNYI FELTÉTELRENDSZERE:
A Szigetvári Vigadó létesítményi feltételrendszere adott, 2021. év májusától a
veszélyhelyzeti kormányrendeletek iránymutatásaihoz alkalmazkodva történt
meg a kapacitások szervezése, így a működés a május 1-től-december 31-ig
tartó időszak során (eltekintve attól, hogy június 15-ig csak sportcélú
felhasználás állt rendelkezésre) zavartalan volt.
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Létesítményi feltételeink:

•

1 db 300 fő befogadására alkalmas többfunkciós színházterem a nézőtér
felé nyitott pódiummal, 2 db állandó öltözővel, 1 db ideiglenes öltözővel

•

2 db 50 fő befogadására alkalmas klubhelyiség

•

1 db többfunkciós rendezvény és kiállítótér

•

1 db aula és kiállítótér

•

1 db közösségi és tárgyaló tér

•

2 db irodahelyiség

•

1 db irattár

•

2 db tanterem, az egyik teremben saját hatáskörben kialakított
számítástechnika tanterem funkcióval tevékenységbe vonva

•

1 db kiállítótér külső helyszínen (Sóház Galéria)

Tevékenységek besorolása az alapszolgáltatások közé
A május 21-én elfogadott szolgáltatási terv alapján, a végrehajtási rendelet
alapfeladatok

szerinti

követelményeinek

csoportosításának

megfeleltetve

és

ismertetem

a
a

statisztikai
2021.

évben

adatszolgáltatás
megvalósított

tevékenységeinket:

Nyilvántartás
Rendszeres és időszakos feladataink pontos nyilvántartása érdekében a 2021. évben is
napi szinten vezettük feladat és rendezvénynaptárunkat, bevezettük a termenkénti
folyamatos adatrögzítést, még az év elején, az átmeneti időszak során megújítottuk éves
szerződéses állományunkat, nyilvántartási rendszerünket frissítettük. A Vigadóban zajló
valamennyi program és foglalkozás letisztázott és írásba foglalt szerződéses keretek
között valósult meg. Előre egyeztetett terembeosztással és időrenddel szolgáltuk ki a
terem és eszközhasználattal kapcsolatban felmerülő igényeket. A napi nyilvántartást az
érkezésre, távozásra és létszámra vonatkozó adatokkal kiegészítetten naprakészen
vezettük és havonta összesítettük, így programórákra lebontott pontos információkkal
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rendelkezünk a létesítményben megvalósult minden aktivitásról. A termenkénti

adatrögzítés további segítséget ad a statisztikai adatok allokációjára. Utólag is nyomon
követhető az igénybevétel során folytatott tevékenységek köre, így hatékonyan
tervezhetővé váltak az egyedi és rendszeresen visszatérő partnerek programjai kapcsán
elvégzendő feladatok.

Az alapfeladatok ellátásához kapcsolódó szakmai tevékenységeink a
2021. évben
A 20. oldalon kezdődő összesítő táblázatban láthatók az egyes alapszolgáltatási
típusokhoz besorolt közösségi tevékenységek.
Mivel minden tevékenységet valamilyen cél elérése érdekében végzünk, ezért fontos
ezeknek a céloknak a pontos meghatározása. Az alábbiakban a feladattípusokhoz rendelt
célok felsorolásával bemutatom az egyes események besorolásának módszertanát:
INFORMÁCIÓS
SZOLGÁLTATÁS,
KÖZÖSSÉGI
INTERNETHASZNÁLAT
ÉS
IRODATECHNIKAI HÁTTÉRSZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA KÖZÖSSÉGEK RÉSZÉRE,
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK
Közösségi tevékenység célja: hozzáférés biztosítása az információs és
kommunikációs technológiákhoz közösségi részvétel elősegítése, a
művelődő közösségek tevékenységének támogatása.
A tevékenység ellátása során információs és irodatechnikai szolgáltatásokat
biztosítottunk. Igény szerint tájékoztatót, útmutatást és segítséget kaptak az
ügyfelek. A szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférést biztosítottuk
a hátrányos helyzetű célcsoportok részére a Digitális Jólét Ponton.
Adománygyűjtő pontként folyamatosan vártuk a felajánlásokat. Információs
szolgáltatásokat láttunk el. Közösségi szolgáltatásként térítésmentesen, a
legváltozatosabb módon szakmai hátteret és infrastruktúrát biztosítottunk a
minket felkereső közösségeknek, kiszolgálva és segítve aktivitásaik
megvalósítását.
szakszemélyzet

(teremhasználat
biztosítása

biztosítás,

hangosításra

és

eszközök
fénytechnika

biztosítása,
feladatok

ellátására, szakmai tanácsadás, aktív közreműködés a produkciók technikai
feladataiban, fotók, videófelvételek készítése, közösségi tartalmak
előállítása, kommunikációs eszközrendszer és infrastruktúra biztosítása az
online térben.)
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HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK RÉSZÉRE
Közösségi tevékenység célja: stabil háttér az önszerveződő közösségek,
csoportok, kezdeményezések megvalósításához, napi szintű jelenléttel a
közösségek életében.
A

közösségek

és

öntevékeny

csoportok

részére

foglalkozásaik

lebonyolításához nyújtottunk segítséget. Közösségi teret és igény szerint
eszközöket biztosítottunk számukra, kiszolgáltuk a felmerülő igényeket,
szakmai tanácsokkal segítettük működésüket. Támogattuk a nyugdíjasok,
időskorúak

foglalkozásainak-,

valamint

az

egészséges

életmódot

népszerűsítő foglalkozásoknak a lebonyolítását. Jelenleg 4 aktív közösség
veszi igénybe rendszeresen a Vigadó szolgáltatásait. (összefoglaló táblázat 2.
pont)

HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA HITÉLETI FOGLALKOZÁSOKHOZ
Közösségi tevékenység célja: a közösségek hitéleti tevékenységének
támogatása.
Imaterem hiányában jelenleg a Hit Gyülekezete pécsi szervezete
terembérleti jogviszony keretében heti rendszerességgel veszi igénybe
foglalkozásaihoz a Vigadó infrastruktúráját. Folyamatos kapcsolattartással, a
programok

összehangolásával

biztosítjuk

a

hitéleti

foglalkozások

zavartalanságát.

HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA KIÁLLÍTÁSOKHOZ
Közösségi tevékenység célja: az alkotóművészet népszerűsítése, az egyes
kiállítók munkásságának megismertetése a közönséggel.
A városban működő oktatási intézmények részére kiállítási helyszínt,
eszközöket és szakmai személyzetet biztosítottunk, fogadtuk az egyedi
igények alapján szerveződő kiállításokat.
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KIÁLLÍTÁSOK SZERVEZÉSE
Közösségi tevékenység célja: az alkotóművészet népszerűsítése, az egyes
kiállítók munkásságának megismertetése a közönséggel.
Folyamatosan működtettük a Bohár András Elektrográfiai múzeumi
gyűjtemény kiállítóterét a Vigadó galériáján. Rendszeresen szerveztünk
alkotóművészeti kiállításokat, teret és bemutatkozási lehetőséget kínálva a
helyi

amatőr

alkotóknak.

kiállítást

szerveztünk

civil

közösségek

bemutatására.
Kiállítási terv szerint lebonyolított kiállításaink:
Székelyföldi romák közössége – fotókiállítás – Csíkszeredai Fotóklub
Dél-Magyarországi horvát-sokac népviselet – Körtvélyesi László fotókiállítása
Fotókiállítás a Szentlászlói Csuhé Múzeum anyagából
Szigetvári bosnyákok – fotókiállítás a megszűnt helytörténeti kiállítás
anyagából
Szigetvári Civil szervezeteket bemutató plakátkiállítás
Fotó, és tárgykiállítás a Boldogasszonyfai Hoffer János emlékház anyagából/
Búsójárás - Stefanovics Máté fotókiállítása
Fotókiállítás a Szentlászlói sváb-magyar tájház kiállításából
KaposArt Művésztelep kiállítása
Újrakezdés – BAMEM szabadtéri kiállítás
Grasics József gobelin kiállítása

SÓHÁZ GALÉRIA MŰKÖDTETÉSE
Egyesületünk a kulturális nevelés területén történő megerősítésével arra
törekszik,

hogy

felébresszük

az

igényt

a

tudatos

és

minőségi

kultúrafogyasztási szokások iránt, hogy gyarapítsuk a művészetkedvelő és
pártoló közösség létszámát. Ennek jegyében szerveztük a 2021. évi
kiállításokat is.

12

RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE
Közösségi tevékenység célja: elősegíteni az egyén közösséghez történő
kapcsolódását.
Szerveztük

a

város

közösségi

életét,

a

rendezvényterv

alapján

lebonyolítottuk a városi kiemelt eseményeket, ünnepségeket. Könnyű- és
komolyzenei

koncerteket,

színházi

előadásokat,

műsoros

esteket

szerveztünk. Június elején a Vigadó udvarán rendeztünk gyermeknapi
programot, július és augusztus folyamán a Héthatár- Zenés Nyári esték
címmel változatos zenei kínálattal és tematikus nemzetiségi programokkal
vártuk a Zrínyi térre városunk lakóit. A Zrínyi Napok 2021. évi
programkínálatában 58 program szerepelt, az összeállításnál arra
törekedtünk, hogy minden korosztály találjon magának programot az ünnepi
hétvége során. Az elmúlt évek gyakorlata alapján már jól látható, hogy a
Zrínyi Napok mellet visszatérően a legnagyobb kihívást az adventi
programkörbe tartozó események lebonyolítása jelenti. A Szigetvári Advent
néven egységes arculat alá rendezett és lebonyolított programsorozat a
város kiemelt rendezvényévé nőtte ki magát és hasonlóan a Zenés Nyári
Estékhez alkalmassá vált arra, hogy az adventi időszak során élettel töltse
meg városunk főterét.

HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYEKHEZ
Közösségi

tevékenység

célja:

a

jótékonysági

célú

közösségi

kezdeményezések támogatása.
Bár az időszak nem igazán kedvezett a jótékonysági célú rendezvények
megtartásának, több helyi közösség, civil szerveződés és alapítvány keresett
minket, hogy tevékenységükhöz, rendezvényeikhez biztosítsunk helyszínt és
infrastruktúrát. Ezek jelentős része a befektetett energia, előkészítés és
szervezőmunka ellenére, sajnos nem valósulhatott meg a járvány egymást
követő hullámainak felívelése miatt.
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ÖNKÉNTESSÉGET TÁMOGATÓ ESEMÉNYEKHEZ HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA
Közösségi tevékenység célja: hozzáférési lehetőség biztosítása az önkéntes
tevékenységekhez.
Folyamatosan fogadtunk önkénteseket. Fogadóhelyként közreműködtünk a
középiskolai diákok iskolai közösségi szolgálatainak teljesítésében és
gyakorlati helyként főiskolai diákok szakmai gyakorlatához biztosítottunk
feltételrendszert.

Támogattuk

az

önkéntességen

alapuló

kezdeményezéseket rendszeresen közreműködtünk a Magyar Vöröskereszt
véradásainak és közösségi eseményeinek szervezésében, azokhoz helyszínt
és infrastruktúrát biztosítottunk.

ÖNKÉNTESSÉGET TÁMOGATÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK SZERVEZÉSE
Közösségi tevékenység célja: hozzáférési lehetőség biztosítása az önkéntes
tevékenységekhez.
Adománygyűjtési akciókat és közösségi kezdeményezéseket támogattunk,
szakmai tudásunkkal segítettük az adománygyűjtéseket. Adventi csokigyűjtő
kampányunknak köszönhetően most először minden szigetvári gyermek
ajándékcsomagot kaphatott a télapótól december 6-án és jelenleg is fut az a
magánkezdeményezésre indult műanyagkupak gyűjtő kampány, amit
Egyesületi hátterünkkel és kapacitásainkkal tudunk támogatni.

TÁRSADALMI RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ ESEMÉNYEK ÉS KEZDEMÉNYEZÉSEK
TÁMOGATÁSA
Közösségi tevékenység célja: a társadalmi párbeszéd fórumainak
működtetése.
Lakossági fórumok, tájékoztatók technikai igényeinek kiszolgálásával és
helyszín biztosításával támogattuk a társadalmi folyamatokba történő
bekapcsolódás

lehetőségét.
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programoknak válhattunk részeseivé.
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partnerrel

együttműködve

sikeres

HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA TUDOMÁNYOS
SZAKMAKÖZI TALÁLKOZÓKHOZ

KONFERENCIÁKHOZ,

SZAKMAI

Közösségi tevékenység célja: a tudományos párbeszéd és az információk
cseréjének elősegítése, ismeretterjesztés, szakmai tapasztalatcsere és
párbeszéd.
Ismeretterjesztő előadások, egészségügyi-, településfejlesztési-, szakmai
konferenciák és találkozók valósultak meg 2021-ben a tevékenység
részeként. Nem csak színvonalas hátteret nyújtottunk partnereink számára,
segítettük online kommunikációjukat is. A legnagyobb összehangolt munkát
a

Magánerdőgazdálkodók

országos

konferenciája

igényelte,

amit

járványügyi szabályok mellett is 150 fő részvételével sikerült végül
megvalósítani. Visszatérő partnerünk a Magyar Posta Zrt, előszeretettel
használják

a

Vigadó

színháztermét

szakmai

munkaértekezleteik

lebonyolítása céljából.

HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ
Közösségi tevékenység célja: a kulturális programkínálat szélesítése, aktív
szabadidő eltöltés és szórakoztatás.
Öntevékeny csoportok, társadalmi szervezetek, oktatási-, művészeti
intézmények közösségi foglalkozásaihoz és kulturális programjaihoz, színházi
előadásokhoz, ismeretterjesztő előadásokhoz biztosítottunk helyszínt.
Városi Pedagógusnapot rendeztünk, támogattuk a nyugdíjas klub és a
Weiner Leó AMI 50+1 jubileumi rendezvényeit. Fellépett a Vigadóban Badár
Sándor, a 100 tagú cigányzenekar prímásaival szervezett nóta estet a Cigány
Integrációt Támogató Egyesület, A Szigetvári Néptánckör közreműködésével
a Zrínyi Napon a Makrancos hölgy című táncjátékot adta elő a Misina
Néptáncegyüttes. (Összefoglaló táblázat 10. pont.)

HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI KÉPZÉSEKHEZ
Közösségi tevékenység célja: segíteni az élethosszig tartó tanulást
támogató kezdeményezéseket.
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Egyéni megkeresések alapján kiszolgáltuk az iskolarendszeren kívüli OKJ
képesítést nyújtó tanfolyamok, képzések, egyéni fejlesztésekhez és
kicsoportos iskolarendszeren kívüli fejlesztő foglalkozásaihoz kapcsolódó
igényeit. Teremkapacitásainkkal és eszközeinkkel támogattuk a képzési
programok megvalósítását.

HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA SPORTSZAKKÖRÖKHÖZ ÉS FOGLALKOZÁSOKHOZ
Közösségi tevékenység célja: hosszútávon kiszámítható, stabil környezet és
a sportéletbe történő bekapcsolódás lehetőségének biztosítása, kis
helyigényű sportszakkörök számára.
Saját helyiséggel nem rendelkező, speciális feltételeket nem igénylő
rendszeres sportfoglalkozásokhoz biztosítottunk színteret. Sportesemények
versenyek lebonyolításához nyújtottunk szakmai és technikai segítséget. Azt,
hogy mekkora igény mutatkozik a szabadidős sportok kedvelői részéről a
Vigadó használatára jól mutatják a számok is. Nem csak a sport szeretete,
de a közösségi élmény is összeköti a foglalkozások résztvevőit. A legaktívabb
közösségeink a sportcélú közösségek, tagjaik heti rendszerességgel, akár
több alkalommal is kitartóan látogatják a foglalkozásokat.

Működési területek
ÉPÜLETÜZEMELTETÉS
Az épületüzemeltetés szakfeladatait (karbantartás, takarítás, vagyonvédelem és
tűzbiztonság, eszközkezelés és logisztika, készletnyilvántartás) részfeladatként 5 fő
látta el a 2021. évben.
ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZÉS
Az általános ügyintézői feladatokkal részfeladatként 3 fő foglalkozott, az ő
hatáskörükbe tartozott az információs szolgáltatás és tanácsadás, recepció,
szolgáltatásértékesítés (elsősorban belépőjegyek értékesítése), készletbeszerzés,
postai ügyintézés.
RENDEZVÉNYSZERVEZÉS
A rendezvényszervezési feladatokat részfeladatként 3 fő végezte. Megosztott
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feladatellátással

a

rendezvények

tervezésében

történő

közreműködés,

rendezvények előkészítése, rendezvények lebonyolítása, rendezvények nyomon
követése és kiértékelése volt a feladatuk.
MŰSZAKI ÉS RENDEZVÉNYTECHNIKAI FELADATOK
A rendezvények technikai hátterének kiszolgálásában részfeladatként 2 fő
működött közre. Az ő feladatkörükbe tartozott a hatósági ügyintézés, a
rendezvények technikai kiszolgálása, műszaki berendezések és eszközök kezelése,
logisztika, szállítás és szállítási kapacitások nyomon követése-szervezése, valamint
a rendezvénynaptár kezelése és teremkapacitások beosztása.
KOMMUNIKÁCIÓ
A kommunikációs feladatokat részfeladatként 2 fő látta el, feladata a belső és külső
kommunikációs folyamatok menedzselése, intézményi és közösségi kapcsolatok
menedzselése,

önkormányzati

kapcsolatok

menedzselése,

rendezvények

kommunikációs feladatai, közönségkapcsolatok, online kommunikációs környezet
menedzselése, tartalomszolgáltatás, médiafigyelési tevékenység volt.
IGAZGATÁSI FELADATOK
Igazgatási feladatokat részfeladatként 1 fő végzett, az ő hatáskörébe tartozott a
szervezeti képviselet a partnerek és ügyfelek felé, a munkaszervezés, feladatok
delegálása, nyomon követése, stratégiai tervezési folyamatokban történő vezetői
szintű közreműködés, operatív tervek készítése, végrehajtása, költségtervek,
kalkulációk, beszámolók, elemzések készítése, szerződések menedzsmentje,
döntéshozatali

folyamatok

koordinálása,

kötelező

adatszolgáltatások,

rendezvények tervezése, ellenőrzési feladatok, pénzügyi elszámolások készítése.

A Vigadó 2021. évi látogatottsági mutatói
A 2021. május 1 és december 31 között lebonyolított 332 esemény, 7152 látogatója,
742,5 programórát töltött a Vigadóban. Májusban még lezárások mellett, kizárólag
sportolási célból és a Vöröskereszt véradásához kapcsolódva fogadhattuk a vendégeket.
Az első jelentősebb aktivitás a Pedagógusnapi rendezvényünk volt június 3-án.
Halasztással, június 12-én, a Vigadó udvarán tartottuk meg a gyermeknapi programokat,
melyre több mint 200-an érkeztek. Június közepén tudtuk nyitni a házat, betartva az
érvénybe lépett új járványügyi rendelkezések fokozatait. A látogatószám a nyári
holtszezonban csak lassan indult növekedésnek, ami mozgásteret adott számunkra,
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hogy erőforrásainkat az augusztus 20-i rendezvényeinkre és a Zrínyi Napok

előkészítésére koncentráljuk. Közben a nyár folyamán a fókusz a szabadtéri
rendezvényeinkre tevődött át, aminek eredményeként 300 fős látogatói átlagot
produkáltak a Héthatár- Zenés nyári esték programjai vasárnaponként a Zrínyi téren.
Szeptemberben a Zrínyi Napok közel 18 ezer látogatót vonzottak és ezzel párhuzamosan
42 programot bonyolítottunk le a Vigadóban is. Szeptember végére már látszott a
forgalomnövekedés, októberben megközelítettük az ezer fős havi látogatószámot, majd
novemberben és decemberben jelentősen át is léptük ezt a küszöbértéket.

Időszak

Összes esemény Összes látogató Összes programóra

Május

17

230

28

Június

41

717

67

Július

58

964

158

Augusztus

30

736

92

Szeptember

42

952

145

Október

46

986

81

November

65

1411

88

December

33

1156

83,5

A klubok, szakkörök, öntevékeny sportolói csoportok és hitéleti foglalkozásokon
résztvevők rendszeres programjaival tért vissza az élet a házba. A Vigadó kihasználtságát
jelentősen növelték foglalkozásaik, napi szintű jelenlétük folyamatos életet vitt a
közösségi terekbe, a közfeladatellátás azonban jelentősen túlmutat a Vigadó működési
keretein. Az alábbi munkaterv táblázatban szerepelnek a városi rendezvénytervben
szereplő programokhoz kapcsolódó részvételi adatok, „Szigetvár város közművelődési
alapfeladat-ellátásának összefoglaló táblázata pedig részletesen tartalmazza az
alapfeladatokhoz rendelt adatokat. A harmadik táblázat a munkatervben előre kitűzött
célok és a megvalósult tényadatok összehasonlítását teszi lehetővé.
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Szigetvár Város 2021. évi közművelődési feladatellátásának megvalósult rendezvénytervben szereplő programjai
Résztvevők létszáma

Tervezett dátum

Program

Június 3. csütörtök

Pedagógus nap

128 fő

június 12. szombat

Gyermeknap

250 fő

Június 4. péntek

Nemzeti összetartozás napja

44 fő

Június 23.

Dumaszínház - Badár Sándor önálló estje

71 fő

Augusztus 20. péntek

Ünnepi megemlékezés a Zrínyi téren

230 fő

Szeptember 7. kedd
Szeptember 10. péntek
Zrínyi napok

12 000 fő

Október 1. péntek

Város napja

Október 6. szerda

Kegyeleti megemlékezés az Aradi vértanukról

178 fő
95 fő

Október 23. szombat

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról

November 4. csütörtök

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének
emléknapja

November közepe

Héttorony fesztivál

December 20. hétfő

Szigetvári Advent nyitórendezvénye

November 26-tól december 23-ig

Szigetvári Advent

Szeptember 11. szombat
Szeptember 12. vasárnap

112 fő
35 fő
Elmaradt rendezvény
450 fő
620 fő

Saját forrásból (pályázati forrásból) megvalósult rendezvények

Civil kiállítás megnyitója – a plakátok 2021 augusztus 20-i előzetes bemutatása után a Város napján megnyílt a kiállítás

Szigetvár régi képeslapokon szabadtéri kiállítás megnyitója – Megvalósult, a megnyitó időpontja:

Városi kisközösségekről készített filmek bemutatója (Vigadó) – a Kisfilmek a Város Napján és online is bemutatásra kerültek

Nemzetiségi rendezvények 7 alkalommal (Zrínyi tér és Sóház galéria) – Zenés Nyári Esték programhoz kapcsolva megvalósult

Humorest a Dumaszínházzal (2 alkalommal) Badár Sándor előadása megvalósult, a második előadás eltolódott 2022-re
(Hadházy)
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SZIGETVÁR VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPFELADAT-ELLÁTÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA A 2021. ÉV MÁJUS-DECEMBER KÖZÖTTI
IDŐSZAKÁRÓL
20/2018 (VII/9) EMMI RENDELET 3.§ (2)
Résztvevők
Rendszeresség/időpont
száma
1., Információs szolgáltatás, közösségi Internethasználat és irodatechnikai
háttérszolgáltatások biztosítása közösségek részére, közösségi szolgáltatások
Közösségi tevékenység megnevezése

Recepció, információ

135 fő
átlagos
létszám /
hónap

Nyitvatartás szerint
folyamatos

Digitális Jólét Pont működtetése

25 fő
átlagos
létszám /
hónap

Nyitvatartás szerint
folyamatos

Almasziget Egyesület részére öltöző
és raktár biztosítása

52 fő

Időszakos (Zrínyi Napok)

Közösségi tevékenység célja

Hozzáférés biztosítása az
információs és kommunikációs
technológiákhoz közösségi
részvétel elősegítése

Tinódi vegyeskar próbái

12 fő

1 alkalom

Szigetvári Zrínyi Miklós Fúvószenekar
próbái

25 fő
átlagos
létszám /
alkalom

3 alkalom

Weiner Leó AMI
énekkari próbája

20 fő

1 alkalom

20

Közművelődési alapszolgáltatás

1., művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése, működésük
támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a
művelődő közösségek számára
helyszín biztosítása

Istvánffy Miklós Általános Iskola
árnyjáték próbái, betlehemesek és
táncok felvételeinek elkészítése

134 fő

6 alkalom

Style&Passion táncpróba

26 fő
átlagos
létszám /
alkalom

2 alkalom

Tinódi Általános Iskola
színdarabjának próbái

66 fő

2 alkalom

2., Helyszín biztosítása művelődő közösségek részére
17 fő
átlagos
Anonim Alkoholisták Klubja
28 alkalom
létszám /
alkalom
13 fő
átlagos
Szigetvári Nyugdíjas klub klubnapjai
9 alkalom
létszám /
alkalom
11 fő
átlagos
Karrier Klub
4 alkalom
létszám /
alkalom
18 fő
Idősek köre találkozói
1 alkalom

Hozzáférés biztosítása az
információs és kommunikációs
technológiákhoz közösségi
részvétel elősegítése

Stabil háttér az önszerveződő
közösségek, csoportok,
kezdeményezések
megvalósításához, napi szintű
jelenléttel a közösségek
életében.

3., Helyszín biztosítása hitéleti foglalkozásokhoz

Hitgyülekezet Istentisztelete

21

12 fő
átlagos
létszám /
alkalom

17 alkalom

A közösségek hitéleti
tevékenységének támogatása

1., művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése, működésük
támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a
művelődő közösségek számára
helyszín biztosítása

1., művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése, működésük
támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a
művelődő közösségek számára
helyszín biztosítása

1., művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése, működésük
támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a
művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása

4., Helyszín biztosítása kiállításokhoz
Elektrográfiai állandó kiállítás
450 fő
Folyamatos
Közösségeink
26 fő
1 alkalom
Jelen Vagyunk c. kiállítás megnyitója
Kiállítások szervezése
Székelyföldi romák
közössége – fotókiállítás
56 fő
2021. 07. 18-24.
– Csíkszeredai Fotóklub
Dél-Magyarországi
horvát-sokac népviselet
41 fő
2021. 07.20-24.
– Körtvélyesi László
fotókiállítása
Fotókiállítás a
Szentlászlói Csuhé
25 fő
2021. 07.25-31.
Múzeum anyagából
Szigetvári bosnyákok –
fotókiállítás a megszűnt
28 fő
2021. 07.25-31.
helytörténeti kiállítás
anyagából
Szigetvári Civil
szervezeteket bemutató
84 fő
2021. 08. 20-25.
plakátkiállítás
Fotó, és tárgykiállítás a
Boldogasszonyfai Hoffer
36 fő
2021. 08. 01- 07.
János emlékház
anyagából
Búsójárás - Stefanovics
Máté fotókiállítása

24 fő

2021. 08. 15- 21.

Fotókiállítás a
Szentlászlói svábmagyar tájház
kiállításából

18 fő

2021. 08.22-28.

KaposArt Művésztelep
kiállítása

257 fő

2021. 08.19-09.12.
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Az alkotóművészet
népszerűsítése, az egyes
kiállítók munkásságának
megismertetése a közönséggel

1., művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése, működésük
támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a
művelődő közösségek számára
helyszín biztosítása

Újrakezdés – BAMEM
szabadtéri kiállítás

1900 fő

2021. 09. 10-30.

Grasics József gobelin
kiállítása

248 fő

2021. 10. 26-11.05.

5., Helyszín biztosítása jótékonysági rendezvényekhez
Buborék Alapítvány vacsoraestje

80 fő

1 alkalom

6., Önkéntességet támogató eseményekhez helyszín, infrastruktúra
biztosítása
Vöröskereszt véradások

109 fő

2 alkalom

A jótékonysági célú közösségi
kezdeményezések támogatása
Hozzáférési lehetőség
biztosítása az önkéntes
tevékenységekhez

2., a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése;
2., a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése;

7., Önkéntességet támogató kezdeményezések szervezése
Zrínyi Napokhoz kapcsolódó
önkéntes szolgálat

1 fő

Adventi csokikampány szervezése

650 fő

1 alkalom
1 alkalom

Hozzáférési lehetőség
biztosítása az önkéntes
tevékenységekhez

2., a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése;

A társadalmi párbeszéd
fórumainak működtetése

2., a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése;

Magánkezdeményezés műanyag
kupakok gyűjtésére, gyűjtőpont
Folyamatos
kialakításával
8., Helyszín biztosítása társadalmi részvételt elősegítő eseményekhez
CLLD fórum

14 fő

1 alkalom

Szigetvári Emberekért Egyesület
Közösségi találkozói

25 fő

1 alkalom

Közmeghallgatás

15 fő

1 alkalom

Sportegyesületi közgyűlés

60 fő

1 alkalom

Városi Kitüntetésátadó ünnepség

178 fő

1 alkalom

Előválasztási pont
Nemzeti Együttműködési Alap
pályázati fóruma
Drogprevenciós előadás

40 fő

8 alkalom

8 fő

1 alkalom

118 fő

1 alkalom
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Tájékoztató fórum a napelem
pályázatról
Szinergia Egyesület leader pályázati
tájékoztató fóruma
A Szigetvári Rendőrkapitányság
tájékoztató fóruma
TASZ választójogi műhely

65 fő

2 alkalom

18 fő

1 alkalom

27 fő

1 alkalom

18 fő

1 alkalom

DK lakossági fóruma
12 fő
1 alkalom
9., Helyszín biztosítása tudományos konferenciákhoz, szakmai szakmaközi
találkozókhoz
12 fő
EFOP szakmai műhely
1 alkalom
60 fő
Magyar Posta munkaértekezletei
2 alkalom
Magánerdőgazdálkodók országos
konferenciája
Allergológiai ismeretterjesztő
előadás pedagógusok részére
Építészeti fórum

150 fő

A tudományos párbeszéd és az
információk cseréjének
elősegítése, ismeretterjesztés,
szakmai tapasztalatcsere és
párbeszéd

2., a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése;

1 alkalom

126 fő

3 alkalom

6 fő

1 alkalom

10., Helyszín biztosítása közösségi programokhoz
Pedagógus nap
Cigány Integrációt Segítő
Érdekvédelmi Egyesület
rendezvényei
Badár Sándor előadói est
Lakodalmak
Születésnapok és
magánrendezvények
Nyugdíjas klub 50+1 évfordulós
vacsoraestje
A Makrancos hölgy c. táncjáték és
Néptáncgála
Nyugdíjas Klubok megyei találkozója
Érettségi találkozó
Bababörze
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128

1 alkalom

168 fő

2 alkalom

71 fő
320 fő

1 alkalom
4 alkalom

189 fő

9 alkalom

110 fő

1 alkalom

250 fő

1 alkalom

158 fő
17 fő
20 fő

1 alkalom
1 alkalom
1 alkalom

A kulturális programkínálat
szélesítése, aktív szabadidő
eltöltés és szórakoztatás

1., művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése, működésük
támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a
művelődő közösségek számára
helyszín biztosítása

Zeneiskola 50+1 program Zenés
beszélgetés Meszes Balázzsal
HLBS előadás
A Tinódi Vegyeskar kórustalálkozója
Weiner Leó zeneiskola 50+1
jubileumi hangversenye
A rendőrkapitányság évzáró
bankettje
Szigetvári Tankerület, Lázár Ervin
program előadásai napja
A Style&Passion Egyesület
karácsonyi táncgálája
Adventi kamarakoncertek

18 fő

1 alkalom

91 fő
98 fő

6 alkalom
1 alkalom

248 fő

1 alkalom

60 fő

1 alkalom

185 fő

1 alkalom

54 fő

1 alkalom

65 fő

1 alkalom

Tinódi Általános Iskola Adventi
műsora

299 fő

1 alkalom

A Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna
Egyesület Karácsonyi rendezvénye

18 fő

1 alkalom

11., Helyszín biztosítása iskolarendszeren kívüli képzésekhez
Vöröskereszt elsősegély tanfolyam
257 fő
11 alkalom
Élménypedagógia képzési projektnap
32 fő
3 alkalom
Héthatár projekt képzési napjai
231 fő
18 alkalom
Iskolaelőkészítő foglalkozás
42 fő
6 alkalom
Ruházati eladó tanfolyam
75 fő
5 alkalom
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12., Helyszín biztosítása sportszakkörökhöz és foglalkozásokhoz
17 fő
átlagos
Torna Gazdag Évával
59 alkalom
létszám /
alkalom
6 fő átlagos
Darts
létszám /
32 alkalom
alkalom

A Kulturális programkínálat
szélesítése, aktív szabadidő
eltöltés és szórakoztatás

Segíteni az élethosszig tartó
tanulást támogató
kezdeményezéseket.

Hosszútávon kiszámítható,
stabil környezet és a
sportéletbe történő
bekapcsolódás lehetőségének
biztosítása, kis helyigényű
sportszakkörök számára

1., művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése, működésük
támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a
művelődő közösségek számára
helyszín biztosítása

3., az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek biztosítása;

1., művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése, működésük
támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a
művelődő közösségek számára
helyszín biztosítása

Meridián torna
Dél-Zselic Sakk Egyesület
foglalkozásai

7 fő átlagos
létszám /
alkalom
3 fő átlagos
létszám /
alkalom

43 alkalom

5 alkalom

13., Helyszín és infrastruktúra biztosítása táborokhoz
-

14., Kiállítások szervezése
kiállítási terv szerint (12. és 22. oldal)
15., Rendezvények szervezése
Rendezvényterv szerint (Lásd 19. oldal)
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-

Közösségi élmény és
kikapcsolódási lehetőség
biztosítása a szabadidő
hasznos eltöltésére
Az alkotóművészet
népszerűsítése, az egyes
kiállítók munkásságának
megismertetése a közönséggel
Elősegíteni az egyén
közösséghez történő
kapcsolódását

1., a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése;

2., a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése;

Szigetvár város közművelődési munkaterv táblázata a 2021. év során megvalósult összehasonlító tényadatokkal
Közösségi tevékenység
Közösségi tevékenység célja
megnevezése
Információs szolgáltatás,
közösségi
A művelődő közösségek
Internethasználat és
tevékenységének támogatása
irodatechnikai
Hozzáférés biztosítása az
háttérszolgáltatások
információs és
biztosítása közösségek
kommunikációs
részére, közösségi
technológiákhoz közösségi
szolgáltatások
részvétel elősegítése

Közművelődési
alapszolgáltatás

Rendszeresség/id
őpont

Tervezett létszám adatok

Tényadatok

1., művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a
közművelődési
tevékenységek és a
művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása

Folyamatos,
hétköznap
13:00-21:00 óra
között

2 200 fő/év

1716 fő

Folyamatos,
hétfőtőlszombatig
13:00-21:00 óra
között
szombatonként
07:00-15:00 óra
között

150 fő

átlagosan
59 fő/hét

Heti
rendszerességgel

20 fő

Átlagosan
12 fő/alkalom

4 alkalom, havi
rendszerességgel
és folyamatosan

150 fő

2 alkalom
82 fő

1., művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
Helyszín biztosítása
működésük támogatása,
művelődő közösségek
fejlődésük segítése, a
részére
közművelődési
tevékenységek és a
művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása
1., művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása,
Helyszín biztosítása
A közösségek hitéleti
fejlődésük segítése, a
hitéleti foglalkozásokhoz tevékenységének támogatása
közművelődési
tevékenységek és a
művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása
1., művelődő közösségek
Az alkotóművészet
létrejöttének elősegítése,
népszerűsítése, az egyes
Helyszín biztosítása
működésük támogatása,
kiállítók munkásságának
kiállításokhoz
fejlődésük segítése, a
megismertetése a
közművelődési
közönséggel
tevékenységek és a
Stabil háttér az önszerveződő
közösségek, csoportok,
kezdeményezések
megvalósításához, napi szintű
jelenléttel a közösségek
életében.
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művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása

Kiállítások szervezése

Rendezvények
szervezése

Az alkotóművészet
népszerűsítése, az egyes
kiállítók munkásságának
megismertetése a
közönséggel
Elősegíteni az egyén
közösséghez történő
kapcsolódását

Helyszín biztosítása
A jótékonysági célú közösségi
jótékonysági
kezdeményezések
rendezvényekhez
támogatása
Önkéntességet
Hozzáférési lehetőség
támogató
biztosítása az önkéntes
eseményekhez helyszín
tevékenységekhez
biztosítása
Önkéntességet
Hozzáférési lehetőség
támogató
biztosítása az önkéntes
kezdeményezések
tevékenységekhez
szervezése
Helyszín biztosítása
A társadalmi párbeszéd
társadalmi részvételt
fórumainak működtetése
elősegítő eseményekhez
Helyszín biztosítása
tudományos
A tudományos párbeszéd és
konferenciákhoz,
az információk cseréjének
szakmai szakmaközi
elősegítése, ismeretterjesztés
találkozókhoz
Helyszín biztosítása
közösségi
programokhoz
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A Kulturális programkínálat
szélesítése, aktív szabadidő
eltöltés és szórakoztatás

2., a közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése;

20 alkalom,
időszakosan

550 fő

11 alkalom
2717 fő

2., a közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése;

Rendezvényterv
szerint

15 000 fő

16780 fő

300 fő

1 alkalom
80 fő

6 alkalommal,
alkalmanként 4
óra időtartamban

200 fő

2 alkalom
109 fő

5 alkalommal

230 fő

3 alkalom
651 fő

2., a közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése;

6 alkalommal,
alkalmanként 2
óra időtartamban

400 fő

21 alkalom
598 fő

2., a közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése;

2 alkalom/év
alkalmanként 5
óra időtartamban

500 fő

8 alkalom
354 fő

60 alkalommal
Alkalmanként 3
óra időtartamban

4500 fő

37 alkalom
2567 fő

2., a közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése;
2., a közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése;

2., a közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése;

2., a közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése;
működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a
közművelődési

2 alkalom/év
alkalmanként

Helyszín biztosítása
iskolarendszeren kívüli
képzésekhez

Segíteni az élethosszig tartó
tanulást támogató
kezdeményezéseket.

Helyszín biztosítása
sportszakkörökhöz és
foglalkozásokhoz

Hosszútávon kiszámítható,
stabil környezet és a
sportéletbe történő
bekapcsolódás
lehetőségének biztosítása, kis
helyigényű sportszakkörök
számára

Helyszín és
infrastruktúra
biztosítása táborokhoz
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Közösségi élmény és
kikapcsolódási lehetőség
hátrányos helyzetű
gyermekek számára

tevékenységek és a
művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása
3., az egész életre
kiterjedő tanulás
feltételeinek biztosítása;
1., művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a
közművelődési
tevékenységek és a
művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása
1., a közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése;

Időszakosan
3 alkalommal,
H-P 08:00-12:30

150 fő

43 alkalom
637 fő

Rendszeresen
heti 6 alkalommal
előre
meghatározott
időpontokban és
teremhasználati
rend szerint

85 fő

33 fő
átlagos létszám /
alkalom,
(összesen
139 alkalom)

1 alkalommal
Július hónap
folyamán

30 fő

-

MUNKATERV A 2022. ÉVRE
A Szigetvári Vigadó 2022. évi nyitvatartási rendje:
•

Ügyfélszolgálati idő: H-P 08:00-16:00 óra között (napi 8 óra)

•

Hétköznapi ügyeleti rend: 16:00-21:00 óra között (napi 5 óra)

•

Hétvégi ügyeleti rend: Szo 08:00-13:00 óra között (5 óra)

Nyilvántartás:
Rendezvénynaptárunkban

és

az

egyes

foglalkozások

lebonyolításához

kapcsolódó

adminisztráció részeként napi szinten vezetjük, havonta összesítjük majd az év zárásaként a
következő évi munkaterv elkészítése során értékeljük ki a kinyert adatokat az épületben zajló
programokról. A teremhasználatot létszám monitorozással kiegészítve adminisztráljuk.
Programórákra lebontott kimutatásunk van a kihasználtságról, így meghatározható az
igénybevétel során folytatott tevékenységek köre, előre tervezhetők a rendszeresen
visszatérő partnerek programjai, valamint az egyedi használati igények, amelyeket a
szolgáltatási tervtáblázatban összesítünk. A szolgáltatási tervnek köszönhetően az állami
normatíva felhasználása nyomon követhetővé válik a szakmai feladatok tervezése során. A
költségvetési gazdálkodást segíti, hogy a szakfeladatok szakágazati osztályozási besorolása
átláthatóvá teszi a kormányzati funkciók közművelődési szakfeladatokban történő
megjelenését. A 68/2013 (XII.29) NGM rendelet a közművelődési feladatellátáshoz
közfeladatként négy kormányzati funkciót sorol fel. Az ellátott alapszolgáltatások lefedik a
kormányzati funkciókat.

Szakmai tevékenységeink a 2022. évben:
HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK RÉSZÉRE:
Amatőr művészeti csoportok próbáihoz helyszínt, infrastruktúrát és igény
szerint szakmai személyzetet is biztosítunk, támogatjuk a nyugdíjasok,
időskorúak

foglalkozásainak-,

valamint

az

egészséges

életmódot

népszerűsítő foglalkozásoknak a lebonyolítását. Segítjük a külső szereplők
programjainak zavartalan megvalósulását, mentoráljuk az egyes igényeket,
szükség szerint a rendezvények során személyzetünk aktívan közreműködik
a szakmai és technikai lebonyolítás színvonalának megteremtése
érdekében.
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HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA HITÉLETI FOGLALKOZÁSOKHOZ:
A Vigadó erre a célra kijelölt földszinti (4-es számú) tantermében, színteret
biztosítunk rendszeres hitéleti foglalkozások tartásához. A megkötött
teremhasználati szerződés alapján az idei évben egy szervezettel (Hit
Gyülekezete) állunk heti szintű rendszeres teremhasználattal járó
jogviszonyban.

Alkalmanként

a

Magyar

Katolikus

Egyház

helyi

egyházközösségének rendezvényeit fogadjuk.

HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA KIÁLLÍTÁSOKHOZ
Kiállítási helyszínt, infrastruktúrát, eszközöket és szakmai személyzetet
biztosítunk kiállítások megvalósításához fogadjuk az egyedi igények alapján
szerveződő egyéb kiállításokat. Továbbra is fenntartjuk a Bohár András
Elektrográfiai Múzeumi Gyűjteményt és üzemeltetjük a Vigadó galériáján a
kiállítási teret.

KIÁLLÍTÁSOK SZERVEZÉSE
Rendszeresen

szervezünk

alkotóművészeti

kiállításokat,

teret

és

bemutatkozási lehetőséget kínálunk a helyi amatőr alkotóknak a Vigadóban
és a Sóház galériában. 10 alkalommal tervezzük saját kiállítás szervezését.

RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE:
Szervezzük Szigetvár város közösségi életét, a már benyújtott éves
rendezvényterv alapján bonyolítjuk a kiemelt városi eseményeket. Saját
szervezéssel könnyű- és komolyzenei koncerteket, színházi előadásokat,
műsoros esteket bonyolítunk le. A nyári időszak hétvégéire időzítve újra
megvalósítjuk a Zenés nyári esték rendezvénysorozatot 8 alkalommal
biztosítva fellépési lehetőséget helyi produkciók számára. 4 alkalommal
tervezünk Színházi előadást, 3 alkalommal, stand up előadást és további
alkalommal bábszínházi előadást. Az idei évben a korábbi évek gyakorlata
szerinti együttműködési rendszerben, a zárórendezvényhez köthető modern
kori katonai hagyományokat is felelevenítve, szeptember 7-11 között
rendezzük meg a Zrínyi Napok programsorozatát. Az önkormányzattal
együttműködésben elkészített és benyújtott újabb térzenei pályázat
kedvező elbírálására számítunk, az őszi időszakra tervezzük a térzene
programhoz kapcsolódó aktivitások egy jelentős részének lebonyolítását is.
Az idei évben is tovább dolgozunk az adventi időszak programkínálatának
bővítésén.
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HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYEKHEZ:
A helyi közösségek, civil szerveződések, alapítványok báljaihoz, családi
estjeihez,

jótékonysági

rendezvényeihez

biztosítunk

helyszínt,

infrastruktúrát és szakmai személyzetet. 3 jótékonysági bál megtartásra
számítunk

ÖNKÉNTESSÉGET TÁMOGATÓ ESEMÉNYEKHEZ BIZTOSÍTUNK HELYSZÍNT
Folyamatosan fogadunk önkénteseket és támogatjuk az önkéntességen
alapuló kezdeményezéseket. Folyamatosan együttműködünk a Magyar
Vöröskereszttel segítjük véradásaik lebonyolítását és közösségi eseményeik
szervezését.

ÖNKÉNTESSÉGET TÁMOGATÓ KEZDEMÉNYEZÉSEKET SZERVEZÜNK:
Folytatva az előző év jó gyakorlatát újabb adománygyűjtési akciókat és
közösségi kezdeményezéseket támogatunk, szervezzük a karácsonyi
adománygyűjtést. Az egyes városrészek közösségeinek bevonásával 4
közösségi programot tervezünk a Zrínyi térre.

HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA TÁRSADALMI RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ ESEMÉNYEKHEZ
Lakossági fórumok, tájékoztatók technikai igényeinek kiszolgálásával és
helyszín biztosításával támogatjuk a társadalmi folyamatokba történő
bekapcsolódást. Április 3-án az országgyűlési választásokon szavazókörként
funkcionál a Vigadó.

HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁKHOZ, SZAKMAI, SZAKMAKÖZI
TALÁLKOZÓKHOZ
Ismeretterjesztő előadások, filmvetítések, történész-, egészségügyi-,
településfejlesztési-,

oktatási

szakmai

konferenciák

és

találkozók

megvalósulását támogatjuk szakmai stábunkkal.

HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ
Színházi előadások, ismeretterjesztő

előadások

lebonyolításához,

közösségek kulturális, társadalmi célú aktivitásaihoz, oktatási-nevelési
intézmények programjaihoz biztosítunk helyszínt.
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HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI KÉPZÉSEKHEZ
Egyéni megkeresések alapján kiszolgáljuk az iskolarendszeren kívüli OKJ
képesítést nyújtó tanfolyamok rendszeres teremhasználati igényét,
technikai és irodai hátteret nyújtunk a számukra. Helyszínt biztosítunk a
Vöröskereszt egészségügyi képzéseihez, iskolafelkészítő foglalkozásokhoz.

HELYSZÍNT BIZTOSÍTÁSA SPORTSZAKKÖRÖKHÖZ ÉS FOGLALKOZÁSOKHOZ
A rendszeres teremhasználat feltételrendszerének biztosításával 4 sportcélú
közösség veszi igénybe a Vigadót heti szintű foglalkozásokhoz. A jellemzően
saját helyiséggel nem rendelkező, speciális feltételeket nem igénylő
sportfoglalkozásokat

tudjuk

fogadni.

Sportesemények

versenyek

lebonyolításához nyújtunk színteret és szakmai segítséget. Szakmai partner
bevonásával egészség és sportnap lebonyolítását tervezzük májusban.

HELYSZÍN ÉS INFRASTRUKTÚRA BIZTOSÍTÁSA TÁBOROKHOZ
Mivel az előző évben járványhelyzet miatt elmaradt, idén nyáron szakmai
lebonyolító partnereinkkel együttműködve nyári gyermek és ifjúsági napközi
tábort szervezünk.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK
Működtetjük a Digitális Jólét Pontot, adománygyűjtő pontként folyamatosan
várjuk a felajánlásokat, irodatechnikai szolgáltatásokat kínálunk az
állampolgárok számára.

Az épület várható kihasználtsága a 2022. évben
A Szigetvári Vigadóban zajló valamennyi aktivitás szerződéses együttműködés keretei
között valósulhat meg az idei évben is ezzel biztosítva az átláthatóságot. A Vigadóban
zajló programok lebonyolításához jelentős logisztikai tevékenység kapcsolódik, ami
kiegészül a járványügyi jogszabályok és rendelkezések betartásának és betartatásának
kötelezettségével. Fontos, hogy a csoportok és közösségek betartsák a rendelkezésre
álló időkeretet, a házirendet és tevékenységüket együttműködve, a Vigadó
munkatársainak útmutatásait követve végezzék. Szerződéskötéskor az ügyfelek írásos
tájékoztatást kapnak a házirendről, valamint a biztonságtechnikai és tűzrendészeti
szabályokról.
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Működési területek
ÉPÜLETÜZEMELTETÉS
Az épületüzemeltetés szakfeladatait (karbantartás, takarítás, vagyonvédelem és
tűzbiztonság, eszközkezelés és logisztika, készletnyilvántartás) 3 fő látja el a 2022.
évben.
ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZÉS
Az általános ügyintézői feladatokat részfeladatként 1 fő látja el, az ő hatáskörébe
tartozik az Internet hozzáférési pont és a DJP szolgáltatásainak működtetése,
információs szolgáltatás és tanácsadás, recepció, szolgáltatás értékesítés (elsősorban
belépőjegyek értékesítése), a programnaptár adminisztrációja, a rendezvényekhez
kapcsolódó nyilvántartások vezetésének ellenőrzése

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS
A rendezvényszervezési feladatokat 3 fő végzi. Rendezvények tervezésében történő
közreműködés, rendezvények teljeskörű előkészítése, rendezvények teljeskörű
lebonyolítása, rendezvények utókövetése és kiértékelése a feladatuk.
MŰSZAKI ÉS RENDEZVÉNYTECHNIKAI FELADATOK
A rendezvények technikai hátterének kiszolgálásában szintén 3 fő működik közre.
Az ő feladatkörükbe tartozik a hatósági ügyintézés, a rendezvények technikai
kiszolgálása, műszaki berendezések és eszközök kezelése, logisztika, szállítás és
szállítási

kapacitások

szervezése,

teremkapacitások

nyomon

követése,

készletbeszerzés, postai ügyintézés.
KOMMUNIKÁCIÓ
A kommunikációs feladatokat osztott hatáskörben 2 fő látja el, feladatuk a belső és
külső kommunikációs folyamatok menedzselése, intézményi és közösségi
kapcsolatok

menedzselése,

önkormányzati

kapcsolatok

menedzselése,

rendezvények teljeskörű kommunikációs feladatai, közönségkapcsolatok, online
kommunikációs környezet menedzselése, tartalomszolgáltatás, médiafigyelési
tevékenység.

IGAZGATÁSI FELADATOK
igazgatási feladatokat 1 fő végez, az ő hatáskörébe tartozik a szervezeti képviselet a
partnerek és ügyfelek felé, a munkaszervezés, feladatok delegálása és követése,
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stratégiai tervezési folyamatokban történő vezetői szintű közreműködés, operatív
tervek készítése, végrehajtása, költségtervek, kalkulációk, szakmai-pénzügyi
koncepciók,

tervek,

menedzsmentje,

beszámolók,

döntéshozatali

elemzések
folyamatok

készítése,
koordinálása,

szerződések
kötelező

adatszolgáltatások, rendezvények tervezése, ellenőrzési feladatok, pénzügyi
elszámolások készítése

Szigetvár, 2022. 02. 15.

Zentai Krisztina
elnök
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület
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(1. sz. melléklet) Szigetvár város közművelődési munkaterv táblázata a 2022. évre
20/2018 (VII/9) EMMI rendelet 3.§ (2)
Közösségi tevékenység megnevezése

Közösségi tevékenység célja

Információs szolgáltatás, közösségi
Internethasználat és irodatechnikai
háttérszolgáltatások biztosítása
közösségek részére, közösségi
szolgáltatások

A művelődő közösségek
tevékenységének támogatása
Hozzáférés biztosítása az
információs és kommunikációs
technológiákhoz közösségi
részvétel elősegítése
Stabil háttér az önszerveződő
közösségek, csoportok,
kezdeményezések
megvalósításához, napi szintű
jelenléttel a közösségek
életében.

Helyszín biztosítása művelődő
közösségek részére

Helyszín biztosítása hitéleti
foglalkozásokhoz

A közösségek hitéleti
tevékenységének támogatása

Helyszín biztosítása kiállításokhoz

Az alkotóművészet
népszerűsítése, az egyes
kiállítók munkásságának
megismertetése a közönséggel

Kiállítások szervezése

Rendezvények szervezése
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Az alkotóművészet
népszerűsítése, az egyes
kiállítók munkásságának
megismertetése a közönséggel
Elősegíteni az egyén
közösséghez történő
kapcsolódását

Közművelődési alapszolgáltatás

Rendszeresség/időpont

Tervezett
létszám

1., művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása

Folyamatos,
hétköznap
13:00-21:00 óra között

2 000 fő/év

1., művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása

Folyamatos,
hétfőtől-szombatig
13:00-21:00 óra
között szombatonként
07:00-15:00 óra között

átlagosan
100 fő/hét

Heti rendszerességgel

Átlagosan
12
fő/alkalom

4 alkalom, havi
rendszerességgel és
folyamatosan

200 fő

2., a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése;

10 alkalom,
időszakosan

600 fő

2., a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése;

Rendezvényterv szerint

15 000 fő

1., művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása
1., művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása

Helyszín biztosítása jótékonysági
rendezvényekhez
Önkéntességet támogató
eseményekhez helyszín biztosítása
Önkéntességet támogató
kezdeményezések szervezése

A jótékonysági célú közösségi
kezdeményezések támogatása

2., a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése;

Hozzáférési lehetőség
biztosítása az önkéntes
tevékenységekhez
Hozzáférési lehetőség
biztosítása az önkéntes
tevékenységekhez

2., a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése;

Helyszín biztosítása társadalmi
részvételt elősegítő eseményekhez

A társadalmi párbeszéd
fórumainak működtetése

Helyszín biztosítása tudományos
konferenciákhoz, szakmai
szakmaközi találkozókhoz

A tudományos párbeszéd és az
információk cseréjének
elősegítése, ismeretterjesztés

Helyszín biztosítása közösségi
programokhoz

Helyszín biztosítása iskolarendszeren
kívüli képzésekhez

Helyszín biztosítása
sportszakkörökhöz és
foglalkozásokhoz

Helyszín és infrastruktúra biztosítása
táborokhoz
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A Kulturális programkínálat
szélesítése, aktív szabadidő
eltöltés és szórakoztatás
Segíteni az élethosszig tartó
tanulást támogató
kezdeményezéseket.
Hosszútávon kiszámítható,
stabil környezet és a
sportéletbe történő
bekapcsolódás lehetőségének
biztosítása, kis helyigényű
sportszakkörök számára
Közösségi élmény és
kikapcsolódási lehetőség
hátrányos helyzetű gyermekek
számára

2., a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése;
2., a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése;
2., a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése;
2., a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése;
működésük támogatása, fejlődésük segítése,
a közművelődési tevékenységek és a
művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása
3., az egész életre kiterjedő tanulás
feltételeinek biztosítása;
1., művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása
1., a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése;

3 alkalom/év
alkalmanként
3 alkalommal,
alkalmanként 4 óra
időtartamban

250 fő

4 alkalommal

250 fő

6 alkalommal,
alkalmanként 2 óra
időtartamban
2 alkalom/év
alkalmanként 5 óra
időtartamban
30 alkalommal
Alkalmanként 3 óra
időtartamban
Időszakosan
3alkalommal,
H-P 08:00-12:30
Rendszeresen
hetente 5 alkalommal
előre meghatározott
időpontokban és
teremhasználati rend
szerint
1 alkalommal
Július hónap folyamán

100 fő

400 fő

200 fő

3000 fő

150 fő

30 fő

30 fő

(2. SZ. MELLÉKLET) SZIGETVÁR VÁROS 2022. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁSÁNAK RENDEZVÉNYTERVE
Tervezett dátum

Program

Tartalom

Ft

2022. január 22. szombat

Magyar Kultúra Napja

Ünnepi műsor és Városi Címerplakett
átadása (online)

0

2022. február 13. vasárnap

Szigetvár török uralom alóli felszabadulásának ünnepe

2022. március 15. kedd

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe,
megemlékezés és koszorúzás a Kossuth téren

megemlékezés

40.000

2022. április 27. szerda

A szigetvári zsidóság emléknapja

Megemlékezés a Városi Könyvtárban

30.000

2022. május 1. vasárnap

Majális

Majális a Vár mellett, sörsátorral, virslivel,
főzőversennyel, színpadi műsorokkal

800.000

2022. május 29. vasárnap

Gyermeknap

Gyermeknapi programok a Vigadóban

560.000

2022. június 3. péntek

Nemzeti összetartozás napja

megemlékezés

10.000

2022. június 3. péntek

Pedagógus nap

Ünnepi műsor és kitüntetés átadó
rendezvény

200.000

2022. augusztus 20. szombat

Ünnepi megemlékezés a Zrínyi téren

Kenyérszentelés és ünnepi műsor
(Zrínyi tér)

250.000

2022. szeptember 7-11.

Zrínyi Napok

rendezvénysorozat

2022. október 1. szombat

Város napja

Ünnepi műsor és kitüntetés átadó
rendezvény

200.000

2022.október 6. csütörtök

Kegyeleti megemlékezés az Aradi vértanúkról

megemlékezés

40.000

megemlékezés

40.000

megemlékezés

20.000

adventi programok

400.000

2022. október 23. vasárnap
2022. november 4. péntek
2022. november 25. péntek

Megemlékezés az 1956-os forradalom és
szabadságharcról
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének
emléknapja
Szigetvári Advent

megemlékezés

Összesen:

Tájékoztató jelleggel sorolnánk fel a tervezett egyéb rendezvényeket:
4 db színházi előadás
3 db stand up comedy előadás
3 db bábszínházi előadás
1 db közösségek találkozója – közösségi ünnep
8 db zenés nyári esti program a Zrínyi téren
komolyzenei előadások a Térzene program keretében 14 alkalom

38

30.000

19.000.000

21.620.000

