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„Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. Magyarország ezt a 

jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, a törvényben 

meghatározottak szerint anyagi támogatásával biztosítja". 

Magyarországon az elmúlt évtizedek társadalmi változásai, a kulturális 

intézményrendszer átalakulásának tendenciái is indokolttá tették a közösségi 

művelődés jogi környezetének megújítását. 

Így került sor, a kulturális tevékenység jogi hátterét és feltételeit biztosító, a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL törvény módosítására 2018-ban, amely kimondja, hogy  

„A társadalom közös érdeke, a nemzetiségi kulturális hagyományok megőrzése, 

méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági 

feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító, értékgondozó 

tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és 

szervezetek működésének elősegítése, amely törekvés a kulturális alapellátás 

rendszerében testesül meg". 

A törvény célja többek között az 1.§ (d) pontja alapján „mindenki számára 

biztosítani a közművelődési tevékenységekben való részvétel lehetőségét, 

szabályozni a közművelődési tevékenységek folytatásának, a közművelődési 

alapszolgáltatások nyújtásának és igénybevételének feltételrendszerét". 

„A közművelődéshez valójog gyakorlása közérdek, a közművelődési 

tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása 

alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata". 

A módosított kulturális törvény 76. § (3) pontjában meghatározásra kerültek azok a 

közművelődési alapszolgáltatások, melyek megszervezése és biztosítása a települési 

önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladat, figyelembe véve az 

önkormányzatok eltérő adottságait. 
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A törvény alapján az alábbi közművelődési alapszolgáltatások kerültek 

meghatározásra: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása, 

b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi, kulturális értékek átörökítése, feltételeinek 

biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás- és - fejlesztés feltételeinek biztosítása, 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

A törvényhez kapcsolódóan az ágazati miniszter a 20/2018. (VII.9.) EMMI 

rendeletben a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek tárgyi, infrastrukturális és személyei 

követelményeiről rendelkezik. 

Meghatározza a közművelődési szakmai feladatok ellátására, a munkakörök 

betöltéséhez szükséges végzettségre, a szervezeti keretekre vonatkozó részletes 

szabályokat. 

Közművelődési alapszolgáltatások megvalósulásakor rendelkezésre kell állnia a 

szolgáltatás nyújtásába bevonat szakembereknek, akik teljesítik a vonatkozó szakmai 

követelményeket. 

Derecske Város Képviselő Testülete /2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletével 

alkotta meg helyi közművelődési rendeletét, melyben a törvény alapján az a-f) 

pontokban megfogalmazott közművelődési alapszolgáltatásokat vállalta fel 

kötelezően ellátandó feladatként. 

A rendelet alapján az önkormányzat, a kötelezően ellátandó közművelődési és 

könyvtári feladatokat a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

fenntartásával, működésével biztosítja. 
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ELŐSZÓ 

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár jó infrastruktúrával, elkötelezett 

kultúraközvetítő szakemberekkel, felvállalt értékrenddel, művelődő, alkotó közösségek 

fenntartásával, változatos programok kínálatával, a helyi értékek és hagyományok 

megőrzésével, közösségépítő szellemi központja városunk kulturális életének. 

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2020. évben is a törvényi keretek 

között, az önkormányzati rendeletek és határozatok által megszabottak alapján végezte 

közművelődési tevékenységét. 

Az intézmény általános törekvése, hogy magas szintű kulturális szolgáltatást nyújtson a 

város valamennyi lakosának, ezen célját a 2020-as veszélyhelyzet alatt is igyekezett  

szem előtt tartani. 

„A kultúra: mozgás, cselekvés, a továbbgondolkodás képessége. ” 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 A 2020-as évben a „továbbgondolkodás képességére” nagy szükség volt, hiszen a 

koronavírus nagy megpróbáltatások elé állította nem csak az intézmény munkatársait, 

de az önkormányzatunkat és nemzetünket is. Ez befolyásolta valamennyiünk életét. 

Megviselte a kultúrában dolgozókat, valamint az azt éltető közösségeket is. A kulturális 

szolgáltatások - járvány miatti-, továbbgondolása azonnali feladat volt, holott a két 

épület felújítását követő visszapakolás, újraindítás is sok feladattal terhelte az alacsony 

létszámú kollektívát.  

Vezetőként is változás előtt álltam, hiszen öt éves vezetői megbízatásom 2020. 

augusztus 26-ig tartott, amely ilyenkor át és továbbgondolásra ösztönzi az embert, 

számot vet az elmúlt évekről.   

Erős az elkötelezettségem a város közösségei, kulturális fejlődése, a feltárt és élő 

hagyományai és ennek folyamatos innoválása iránt. A minőség irányítás elkötelezett 

híveként, igaz sok nehézséggel kellett szembenézni az elmúlt esztendőben, kollégáim 

biztatató szavainak, a kitűzött céljaim megvalósításának reményében, valamint az 

intézmény megújulása és az azzal járó kihívások arra motiváltak, hogy ismét pályázzam 
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meg az intézmény vezetését. A Képviselő- testület megtisztelő bizalma ösztönöz tovább 

és ad felhatalmazást, hogy folytassam az öt éve elkezdett munkát. Bízom abban,  hogy 

továbbra is elfogadják közművelődési szakmai iránymutatásomat koncepciómat a város 

közművelődési, és közösségi életének újraindítása és fejlesztése érdekében.  

Vallom, hogy csak közös misszióval tudunk egységesen dolgozni a közösen 

kitűzött céljainkért. Ez kihat mindennapi tevékenységünkre, folyamatos 

munkavégzésünkre és intézményi szolgáltatásainkra. 

 

 A szolgáltatásainkat igénybe vevő lakosságot, a jövőben is kérdőív és személyes 

beszélgetés formájában, fogjuk megkeresni, hogy továbbfejleszthessük szakmai 

munkavégzésünket. 

 

- 2020. februárjában volt értékelése a kulturális kérdőívnek, ennek eredményét a 

tavalyi beszámolóban részleteztem. 2020. év után, az újraindítással a jövőben 

sokkal súlyosabb problémákkal kell szembe néznünk, feladatainkat átgondolva és 

fejlesztve továbbgondolni.  

Terv: 2021-ben több felmérést is tervez az intézmény. Kulturális és közösségi 

felmérést, ifjúsági felmérést és kommunikációs felmérést, amelyek szakmánk 

minden területére választ adhatnak, legutóbbinál, kommunikációs szakmai 

kapcsolatunkat kívánjuk bevonni. 

 

- 2020. év elején munkaügyi ellenőrzésen is átesett intézményünk, ahol csak apró 

hiányosságokat talált, a két független szakértő. Ennek orvoslását, intézkedési terv 

alapján, átbeszéltük és javítottuk jegyző asszony közreműködésével.  

 

Az egy évvel ezelőtti koronavírus járvány nagy kihívások elé állította intézményünk 

munkatársait is. Ez befolyással volt egész évünkre, a bizonytalanság, a tervezhetetlenség 

a mai napig „rányomja a bélyegét” szolgáltatásainkra is, amelyet azonban folyamatosan 

próbálunk javítani.   

Ezúton mondunk mindannyiunk nevében köszönetet, hogy Derecske Város 

Önkormányzata nem bocsátott el munkavállalókat, ennek tudatában minden más 

elvonást és többletfeladatot könnyen vettünk. A munkavállalókba vetett bizalom, 

átlendítette a nehézségeken az intézmény munkatársait. 
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Gyorsan és más közművelődési intézményekkel ellentétben, Derecskén azonnal reagálni 

próbáltunk az új helyzethez, -nemzeti ünnepünk  lebonyolítása előtt két nappal jött zárást 

követően-. 

Kihívásnak éltük meg és természetesen másképpen, sok új feladatokkal bővülve, de 

kollégáink tovább dolgoztak a karantén ideje alatt is. A kreatív és szervező munkatársak 

a munkájuk nagy részét otthonról is végezni tudták és a jövőbeli újranyitással 

összefüggő feladatok is tervezhetőek voltak.  

Kollégáink online módon fel tudták venni a kapcsolatot egymással, a feladatokat 

megtervezve és kiosztva végeztünk.  

- Online programszervezést, közösségi összetartó akciókat bonyolítottunk le, de a 

védekezésben is azonnal felajánlottuk segítségünket: Városi védekezéssel 

összefüggő szórólapok, plakátok készítésével, városi lakossági levelezések, 

csomagok, tájékoztatók és adománykiszállításban is részt vettünk.   

- Az intézmény kollektívája a devagnak, az óvodának és a családsegítő 

intézménynek is azonnal felajánlotta a segítségét. Közösségeinkre is figyelemmel: 

a nyugdíjasklubjaink tagjainak vásárlást, gyógyszerkiváltást és ügyintézést is 

felajánlottunk, hogy a legidősebbeknek ne kelljen kimozdulni. 

- A teleházi szolgáltatásainkat is átgondolva, hamar folytatni tudtuk 

házhozszállítási szolgáltatással. 

 

Kulturális programokat sajnos csak online módon lehetett szolgáltatni, de követőink 

száma megsokszorozódott ebben az időszakban. (Holott messze más élményt nyújt ebben 

a formában egy előadás) A követőink igénye volt, amire alapoztunk, igyekeztünk 

motiválni, aktivizálni és kiszolgálni azokat. A technikai felszerelésünk hiányát a kollégák 

kreativitása ellensúlyozta, illetve elkötelezettségük, hiszen saját eszközeikkel segítették 

a közvetítéséket, a kommunikációt.  

Az intézményi közel 20.000.000 Ft-os elvonás, teljesen mozgásképtelenné tette az 

intézményt, a nyári és őszi programokat kizárólagosan pályázati forrásokból 

valósítottuk meg, alkalmazkodva többek között ahhoz, hogy az adott pályázatot milyen 

célra kell felhasználni. Ez is természetesen nagy logisztikát és kreativitást igényelt a 

kollégáktól, valamint sok alkalmazkodást a járványügyi szabályok és helyi lehetőségek, 

pályázatok és felmerülő igények figyelembe tartásával. 

 



7 
 

- 2020. évi rendezvénytáblázatunk is alátámasztja (1. melléklet), a rendezvények 

online lebonyolítását, de sok olyan feladatot találtunk, amelyre eddig idő szűke 

miatt háttérbe szorítottunk végre  elvégzésre került. (Pl. leltár, selejtezés, 

fejlesztési javaslatok megvalósítása, dokumentációk elkészítése)  

- Belső képzéssel a karantén alatt több kollégát is felzárkóztattak saját 

szakembereink, az online téren való közreműködésére és számítógépes 

munkákra. A kollégák kihasználták az időszakot, többek között saját 

fejlesztésükre, melyet próbáltunk mindenkinek megadni, aki szükségességét 

érezte. Ezt nagyon fontosnak és hasznosnak ítéltem, hiszen erre idő sohasem volt. 

 

- Takarító kolléganőink varrni is kiválóan tudnak, így ezt a tudásukat kamatoztatva 

a jövendőbeli intézmény drapériáit, függönyeit és a kollégáknak maszkokat  

varrtak otthon, a másik két takarító nő felváltva a Rákóczi utcai irodánkat 

fertőtlenítették, hiszen a váltott műszakban történő munkavégzés fertőzésre 

adott lehetőséget, amelyet tovább növelt a kis légtér és a méltatlan működési 

feltételek.  

 

(Itt azért szeretném Önöknek is leírni, habár ennek többször is hangot adtam szóban és 

levélben: a 20 fős személyzetünknek először szennyvíz beázással (amely a mennyezetről 

csöpögött a konyhába az edényekre) kellett együtt élni, amelynek helyreállítása az ott 

létünk alatt nem oldódott meg, így a covid járvány alatt mosogatni, felmosó vizet engedni 

és kezet mosni csak az egy fős koedukált toalettből lehetett, amely a járvány mellett 

nehezítette a higiéniai előírások betartását. ) 

Büszke voltam kollégáimra, hogy teljes odaadással végezeték saját, az újonnan vállalt és 

kapott feladataikat, a bizonytalanság és bizalmatlanság ellenére is.  

 

Empatikus és toleráns vezetőként kiemelten fontos volt, hogy az ott dolgozók 

érezzék, hogy fontosak és szükség van rájuk és egytől- egyig, értékes emberek. 

Feladatom volt ennek orvoslása is, hiszen a vírus adta bizonytalanság, a 

közfoglalkoztatási nehézségek, mind lelkileg és szakmailag is romboló hatással 

volt egyénileg és szervezetileg egyaránt. Ez negatív módon hat a munkavégzésre 

is. A 2019 évi csapatépítő tréningek amit erősítettek rajtunk, most a 

járványhelyzet olyan gyorsan lerombolta azt.  
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Ezúton köszönöm és köszönjük valamennyiünk nevében, hogy Derecske Város 

Önkormányzata is ugyanilyen empátiával és a munkavállalók tiszteletével, 

megbecsülésével állt az intézmények dolgozói mellett.  Elbocsájtásokra és 

fizetéscsökkentésekkel nem nehezítette az amúgy is tragikus helyzetet. 

 

- A felújítás adta nehézségek, szintén sok kihívás és probléma elé állította 2020-

ban és állítja intézményünk szinte valamennyi dolgozóját. Az épületben sok 

apróságnak tűnő- de dolgozók és használóik számára látványos-  kivitelezési 

hiányosságok vannak.  Egyeztetve a használókkal szinte sohasem volt, a 

használót egyáltalán nem hallgatták meg felújítás közben, a jelzett hibák is el 

lettek bagatellizálva. Ennek isszuk a mai napig a levét, hiszen mindez az 

intézmény költségeiből kerül kijavíttatásra és befejezésre. (Pl: külső lépcsőfeljáró, 

melegburkolás, nagyterem felújítás, famunkálatok, festések, villanyszerelés, 

gyengeáramú vezetékelések, belső feljáró és lépcsőkiosztás, beázás, fallepergés, 

fugázások stb) 

  

Lehetőség nyílt közművelődési érdekeltség növelő pályázatból a nagyterem részbeni 

újításának. Az osb lapok helyett hidegburkolat került a falra, a színpad kötélzete, teljes 

függönyözése megújult. Gumiszőnyeg került a padlóra. Festés és galériai szőnyegcsere 

valósult meg 2021. márciusig.  

Saját munkaerőt is fektettek bele a dolgozók, hiszen ők festették a korlátokat, 

radiátorokat, lépcsőt, a színpadi előburkolatot, de szegőléceztek, vezetékeltek és 

csatornáztak is. A stúdiót is ők újítják a mai napig. Véleményem szerint,  nem sok olyan 

munkahely van, ahol az emberek az idelátogató vendégekért, közösségekért, a 

munkahelyi körülményeik javításáért maguk tesznek és saját kezükkel végzik el a 

munkálatokat. Csak köszönettel tartozom nekik, hiszen rengeteg pénzt spóroltak 

ezáltal az intézménynek is, bízom abban, hogy nekik köszönhetően  a lakosság 

nem elsősorban a hiányosságokat fogja már látni a megújult szép épületben. 2021-

ben még több felújítandó rész van a színházteremben, a padlózat cseréjére és a világítás 

korszerűsítése, erre pályázatot nyújt be intézményünk 2021-ben. 
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2020. ÉVI HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENT   

Intézményünk önkormányzat által engedélyezett létszámkerete 2020-ban is 11 fő 

volt. 

1. 2020 év nagy változása volt, a közalkalmazotti jogviszony megszűnése, ennek 

kivitelezése és lebonyolítása. 

Az EMMI szerint, a közművelődési intézményeknél a könyvtáraknál  és a 

közgyűjteményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyváltását az is indokolta, 

hogy a közalkalmazotti bértábla 2008. óta nem változott. A közalkalmazotti jogviszony 

előmeneteli rendszerét pedig több szempontból kontraproduktívnak nevezték, ami nem 

nyújt biztonságos életpályát. Felidézték: a kulturális szektor képviselői többször jelezték az 

ágazati szakmai egyeztető fórumokon, hogy a közalkalmazotti bértábla változatlansága 

bérfeszültséget okoz. Az alacsony bérezés sem motiválja a frissen végzett 

szakembereket erre a pályára. A több évtizede dolgozók számára sincs megtartó 

ereje így ennek a pályának. Az alacsony kereseti lehetőséghez hozzájárul még a 

szabadnapokon, ünnepnapokon, esti rendezvényeken való rendszeres elfoglaltság, 

ami szintén a pálya elhagyására készteti a munkavállalókat. 

A kormány az intézkedéssel a szakmai szervezetek visszajelzéseire reagálva, 

évtizedes problémát orvosol a kulturális szférában. Bizakodva várjuk a 

versenyképes béreket, amelyeket ezáltal kívánt biztosítani a kormány.  

2. A jogviszonyváltással párhuzamosan 2020-ban terv volt, a 6 százalékos 

béremelés végrehajtása, illetve a béremelés január 1-ig visszamenőleg történő 

kifizetése, amely megillette volna a dolgozókat. A béremelés 2021. januárjától 

betervezésre került, a közalkalmazotti státusból kilépő dolgozók részére. 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 

átalakulásával és az ahhoz kapcsolódó béremeléssel a tervek szerint rugalmasabb, a 

munkaerőpiac dinamikus változásait követni képes munkajogi szabályozás jön létre a 

kulturális szektorban. Pozitívum, hogy emellett a munkáltató intézményvezetőknek 

szélesebb mozgástere nyílik, hiszen a bértáblához immár nem kötött foglalkoztatás a 

minőségi közfeladat-ellátás záloga lehet, valamint a foglalkoztatottak egy igazságosabb, 
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a tényleges szaktudásuk és befektetett munkájuk szerinti bérezéshez jutnak. A 

kulturális ágazatban a tudás, a képesség és a tenni akarás válik a legfontosabb 

társadalmi és értékteremtő faktorrá. Kérem ezeket a jövőben költségvetés 

tárgyalásokkor figyelembe venni.  

A szervezeti kultúra átadása az egyes szakterületek sajátosságainak figyelembe 

vételével történik, amelyben kiemelt szerepe van a vezetőnek. A szakalkalmazotti 

létszám indokolttá teszi, hogy a munkatársak ismerjék az intézményi szervezeti 

kultúrát, a munkafolyamatokat, ezzel biztosítva a működőképességet. Az összetett, 

sokrétű tevékenységstruktúra szükségessé teszi a csapatmunkát, a megszerzett 

tudás és ismeret átadását. Emiatt a munkaköröket is rugalmasan alakítottuk ki, 

a kollégák munkája egymásra épül, az egyes munkakörök szorosan 

kapcsolódnak egymáshoz. A kevés munkatársi létszámunkból adódóan is 

ismerni kell a munkafolyamatokat, nagyrendezvényeink szervezésében 

mindenki részfeladatot vállal. A szakalkalmazottak munkakörei élesen nem 

határolódnak el egymástól. 

Az intézmény vezetése a minőségi szakmai munka és az eredményes gazdálkodás 

szempontjait figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztatja a 

munkatársakat az intézményi fórumokon. Belső kapcsolattartásunk formái a vezetői-, 

az intézményegységek- szervezői és összmunkatársi értekezletek, valamint az 

újonnan bevezetett internetes közösségi csoport.   

3. Nem megoldott és régóta fennálló probléma az intézményben az alacsony dolgozói 

létszám. Intézményünk önkormányzat által engedélyezett létszámkerete 

évtizedek óta 11 fő.  Státuszbővítés az intézményben, mint említettem több 

évtizede nem volt, holott az intézmény feladatai többszörösére növekedtek az 

ugyanezen idő alatt, a megnövekedett társadalmi elvárásokkal. Sőt akár évente is 

nagy változások történnek, akár az inkubátor ház létesítésével, minimum 2-3 fő 

létszámbővítés lenne indokolt.  

A művelődési központban több olyan kolléga is dolgozik és nem 2-3 fő, akik már több 

mint öt – hat éve dolgoznak közfoglalkoztatott keretek között. Kiváló munkavégzésük, 

munkaszervezetben betöltött kiemelten fontos szerepük és motiváltságuk alapján 

indokolt lenne az alkalmazásuk. Tény, hogy nehéz manapság jó munkaerőt találni, 
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nálunk ez nem igaz, hiszen a már megszolgált és kiváló munkavállalók megvannak, de 

alkalmazni nem tudjuk őket. Valamennyien rátermettek, szükséges a munkájuk, 

amelyet precízen és alázattal végeznek az intézmény és Derecske szolgálatában 

már több éve. Az intézményben munkájukat becsületesen végző munkatársak 

dolgoznak, akik figyelnek egymásra és tudnak csapatban dolgozni. Tehetetlenségnek élem 

meg, hogy sem pénzzel, sem azzal nem tudom áldozatos munkájukat meghálálni, hogy 

méltó módon az intézmény teljes jogú dolgozói lehessenek. Tudom sokaknak ez az álma,  

a remény az „egyszer talán intézményi alkalmazásért”, viszi őket nap- mint nap tovább a 

jelen körülmények ellenére is. Kérem a Képviselő- Testületet, hogy segítsék ezeket a 

dolgozókat, hiszen nincs olyan szervezet és közösség, akiknek ne segítettek volna akár 

önkéntesen is a munkájuk mellett. 

4. Mindezek mellett, nehezített és bizonytalan helyzetbe hozta a kollektívát az év 

végi „szervezeti átvilágítás” elnevezésű vizsgálat. Célját és eredményét a mai 

napig nem ismerjük, a dolgozókat ez a bizonytalanság mélyen érintette a járvány 

mellett. Ennek oka az volt, hogy vezetőjükként, nem tudtam válaszolni a 

kérdéseikre, amely az én személyemet is gyengítette és bizonytalanságukat 

mélyítette. Nyílt és világos kommunikáció erre megoldás, amelyet itt az 

intézményben sikerrel alkalmazunk.  

Bizonytalanságot szült, hiszen a dolgozók számára is ismert és büszkeség, hogy az 

ország a 3300 közművelődési intézményből, közel 60 intézmény tudhatja magának a 

minisztériumi címet, amely az intézmény szakmai vezetési és szervezeti munkájának 

minőségét vizsgálta.  

Ezáltal lett intézményünknek megítélve a „Minősített közművelődési intézmény” cím, 

amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma ad ki, az említett alapos és mindenre 

kiterjedő vizsgálatot követően. A megyében szakmailag kiemelkedő tevékenységünket, 

számos fórumon dicsérik, ennek alapja a kiváló szervezeti együttműködés és 

kommunikáció, amelyet évről- évre szakmai beszámolómban részletesen közlök és 

alátámasztok a vezetői összefoglalómban. Előző „ciklusom” kiemelt célja volt a szervezet 

megerősítése, amelyet elért eredményeink alá is támasztanak, sikereinket is ennek 

köszönhetjük.  
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MINŐSÍTETT SZAKMAI MUNKA 

Az elmúlt években végzett kulturális munkánk eredményei hozzájárultak azokhoz 

az elismerésekhez, amelyek jelzik Derecske helyét a hazai közművelődés 

rendszerében. 

A három évre adományozott cím, az idén jár le, így júlisban ismét pályázni kíván 

intézményünk a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére, 

amelyet azoknak a közművelődési intézményeknek adományoz az EMMI, 

amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő 

teljesítményt nyújtanak.  

Intézményünk 2021-ben is ismeretterjesztés, kiállítás, rendezvényszervezés és 

művelődő közösségek szakmai területen végzett tevékenységének minősítéséért 

pályázik majd. 

INTÉZMÉNY INFRASTRUKTURÁJA ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 2020. 

Az intézmény tárgyi feltételeiben jelentős változást eredményezett a művelődési 

központ és könyvtár elavult épületének felújítása, melynek következtében az 

intézmények a belváros legimpozánsabb külsővel rendelkező létesítménye lett, persze 

megnyitni a december 28. engedélyezés óta, sajnos a covid járvány miatt egyenlőre 

nem tudtunk, remélhetőleg ez tavasz közepe és vége felé megtörténik. 

Az épület megnyitását nagy várakozás övezi, mind a lakosság, mind az itt dolgozók 

részéről. A munkatársak számára megváltoztak a munkakörülmények, a 

munkafeltételek. A retró bútorokat, kényelmes, komfortos és modern bútorzat 

váltotta fel, köszönjük, hogy az önkormányzat ezt lehetővé tette. A lakosság és a 

közösségek biztosan meghálálják ezt az odafigyelést és pozitív változást. 

Kihívásnak tekintjük, hogyan tudunk megfelelni az új működési feltételeknek, a 

lakossági elvárásoknak, hogyan tudunk az új lehetőségekkel a legeredményesebben 

élni.  Első bázis évünk a 2021 lesz. Az épület bővítésével megnőnek az üzemeltetési és 

működtetési feladatok is, amelyet most tervezünk a nyitásig. A látogató a földszinten 

az intézmény közösségi szolgáltatásaira alkalmas, információs pulttal és elektronikus 
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információs felülettel rendelkező előterébe lép be, ez célunk volt a kialakításkor, az 

épület szolgáltatásait mozgáskorlátozottak is igénybe tudják venni a lift használatával.   

A terek megújultak a földszinten is, a modernt és tiszta környezet Derecske város 

lakosságának teremigényeit hivatott majd szolgálni. 

AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI HELYZETE 

Intézményünk gazdálkodása megfelel a jogszabályi, önkormányzati 

előírásoknak.    

A bevételt jelentő: közösségi szolgáltatással összefüggő teremhasználat, valamint 

a rendezvényszervezés a 2020-as évben csökkentek az intézmény felújítása 

miatt, azonban a betervezett 8 M forint bevételnél többet termelt 2020-ban is 

intézményünk, ez a pályázati bevételeknek volt köszönhető.  

A rendezvények hiánya miatt, 2021-re, ÁFA befizetésünk kb. 1,5 M forint 

nagyságú lett, amelyre eddig nem volt példa. 

 A pénzügyi beszámoló alátámasztja, hogy intézményünk a betervezett feladatait 

teljesítette, gazdálkodásunk a nem csekély 20 M Ft elvonása mellett, különösen 

megfontolt, és a gazdaságosság elvét folyamatosan szem előtt tartva működött. 

Ehhez hozzájárult a működés hiánya, a pályázati források és a 40m2 irodahelyiség. 

2020-ban és 2021 év elején volt selejtezés és leltár is készült mind a könyvtári és 

művelődési központ intézményegységeknél, amely a felújítás miatt is esedékes volt. 

Állandó bizonytalanságot jelentett azonban, hogy a kérés ellenére nem volt szoros a 

kapcsolatunk a pénzügyi osztállyal, pénzforgalmi jelentést is csak év végén kaptunk. 

Révén, hogy nem pénzügyi szakember vagyok, ezt nehezményezem és kérem 

változtassunk ezen a jövőben. Tudom, hogy mindenkinek megnőtt a feladata a 

járványhelyzettel, de az is tény, hogy intézményt vezetni úgy, hogy nem látni az aktuális 

költségeket, az intézményi bevételt- kiadást, úgy nagyon nehéz. 
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Költségvetés 2020:  
A KT. által elfogadott év eleji költségvetés: 102.530 e Ft.  
ebből önkormányzati kiegészítés: 83.628 e Ft  
saját bevétel: 8.000 e Ft (terv) 
ebből nagyrendezvény: 17.630 e Ft 
normatíva: 10.902 e Ft.  
 
2020.08.13-i KT. ülésen elfogadott költségvetés módosítás: 84.787 e Ft 
elvonás: 17.743 e Ft 
saját bevétel: 8.000 e Ft 
önkormányzati kiegészítés: 65.885 e Ft  
normatíva: 10.902 e Ft 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG  2020. 

Intézményi rendezvényeinket, mint vezetői összefoglalómban is említettem,  

2020-ban a pályázatokból lehetett tervezni, hiiszen a  Covod járvány védekezése miatt 

intézményünktől mindösszesen 20.000000 Ft került elvonásra. Ez az összeg tartalmazta 

a teljes rendezvénykiadásainkat, annak ellenére, hogy a két legnagyobb rendezvényünk 

a Derecskei Disznótor és a Derecske Város Bálja lezajlott 2020. év elején.  

Tevékenységünket 2020-ban is Derecske Város Önkormányzatának a helyi 

közművelődésről szóló rendeletében meghatározott célok, az Alapító Okiratban 

foglalt alapfeladatok, stratégiánkban megfogalmazott általános célok, a 

látogatói igények és az intézményi sajátosságok alapján terveztük és 

szerveztük. 

Közművelődési programjaink kínálatában, összeállításában figyelembe vettük a helyi 

társadalom adottságait (kérdőívezés alapján) az intézmény szociokulturális 

környezetét és nem utolsó szempontból a járvány adta korlátozásokat. 

A társadalmi szükségletek és a tényleges látogatói igények közötti egyensúlyt mindig 

igyekszünk megteremteni, amelyet természetesen nagyban befolyásol a költségvetés. 
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  „Az embereknek nemcsak azt kell adni, amit kérnek, hanem amit kérniük 

kellene. "  

 Habár Geothe idézete motivációként hat tevékenységünkre, természetesen a 

költségek, a járvány nagyban befolyásolta a szolgáltatásainkat, tevékenységünket, a 

rendezvényszervezésünket. 

Arról a tényről nem is beszélve, hogy van, akiket nagyon nehéz a csigaházból 

kicsalogatni, talán még akkor sem lehetséges, ha számára megfelelő programkínálat 

van, a kényelmessége, a befásultsága nem teszi lehetővé közösségi szemléletét. Ez egy 

folyamat, amely ellen tenni kell, elsősorban a fiatalabb generációnál kell elkezdeni, 

hiszen sok esetben az idősebb korosztálynál a szocializálódása miatt, már nehéz 

változtatni. 

A Minősített Közművelődési Intézmény Cím is kötelez bennünket arra, hogy 

folyamatosan figyelemmel kísérjük látogatóink elégedettségét, figyelembe vegyük 

igényeiket. A sikerek, pozitív vélemények megerősítést adnak számunkra, a 

jelzett hibák, kritikák pedig javításra, folyamatos fejlesztésre sarkallnak 

bennünket.  A fejlesztési irányokat a kollégákkal együttműködve a vélemények és 

tapasztalatok alapján közösen alakítjuk. 

2020-ban is támogattuk a helyi kulturális kezdeményezéseket, szakmai tudásunkkal, 

tapasztalatunkkal, az intézmény technikai- és személyi hátterével segítettük, 

bátorítottuk azokat.  Munkánk során fontosnak tartjuk a város civil szervezeteivel, 

kisközösségeivel való szoros együttműködést, ezzel segítve partnerszervezeteink 

munkáját. Ez az év a közösségeinkre is erősen mérgező hatású volt, csak bízni tudunk 

abban, hogy sok csoport túlélte a 2020-as évet, ezt azonban 2021-ben láthatjuk meg 

igazán.  Mentorálási szakmai tudásunknak biztosan nagy hasznát fogjuk venni. 

Intézményünk bázisa, a művelődni vágyó, öntevékeny közösségeknek, a 

művészetekre, alkotásra fogékony polgároknak. Programkínálatunk összeállításánál 

célunk ONLINE is az volt, hogy minden korosztály találjon olyan programot, amelyre 

szívesen ellátogat, mely értéket, minőséget közvetít számára. Intézményünk olyan 

hely, ahol az emberek közösségben lehetnek együtt hasonló érdeklődésű társaikkal. 
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Az éves költségvetési támogatás függvényében rendezvényeink, szolgáltatásaink 

térítésmentesen és térítéses formában látogathatók, vehetők igénybe. 2020-ban 

rendezvényeink jelentős része ingyenesen volt látogatható, melynek kiadásait az 

önkormányzati támogatás és pályázat biztosította.  

RENDEZVÉNYEK 2020. 

A koronavírus járvány miatt, 2020-ban csak két nagyrendezvényt tudtunk 

megtartani a tervezett módon, önkormányzatai támogatásból, a Derecske Város 

Bálját és a Derecskei Disznótort, amelynek költségei ennek ellenére elvonásra 

kerültek.  

Ezen felül kisebb (500 fő alatti), a járványügyi korlátozásokat betartva-, rendezvényt 

bonyolítottunk és szerveztünk meg, összesen 45-öt, amelyet a lehetőségekhez mérten 

vagy személyes, vagy online módon tudtunk megvalósítani és csakis pályázati 

forrásokból. Az ad hoc programszervezést tovább nehezítették a korlátozások.  Az idő 

szűke, pénzhiány, vagy a rendezvény előtt megjelenő új szabályozások a minőségi 

munkavégzést veszélyeztették. 

Az ingyenes közművelődési programok mellett a bevételes eseményeket, a megfelelő  

helyszín /felújítás miatt/ hiányában, nem tudtunk megvalósítani, hiszen sok esetben az 

„együttműködő  partnereinknek” fizetni kellett a helyszínhasználatért. 

A lakossági igényeket próbáltuk szélesebb rétegben kielégíteni, de a fent említett 

tényezők 2020-ban nagyban befolyásolták a lehetőségeinket. 

VÁROSI NAGYREDEZVÉNYEK 

A zenés, táncos rendezvények lebonyolításának biztonságos feltételeit minden egyes 

alkalommal a helyszínekhez kellett kialakítanunk, mely összehangolt feladatot 

jelentett a közreműködőkkel, így a Katasztrófavédelemmel, a Derecske  

Városgazdálkodási Nonprofit Kftt-vel, helyi rendőrkapitánysággal, ÁNTSZ-szel, 

Országos Mentőszolgálattal, E.ON-nal, helyi szakemberekkel, őrző-védő szolgálattal, a 

polgármesteri hivatallal, szolgáltatókkal.  

Minden esetben az együttműködés konstruktívan, segítőkészen történt, amiért a 
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közreműködőknek ezúton is köszönetet mondunk. A rendezvényeken történt hatósági 

helyszíni ellenőrzések során hiányosságokat nem állapítottak meg. 

2020-ban mindössze két nagy rendezvény valósulhatott meg a tervezett módon, 

önkormányzati támogatásból és saját, illetve pályázati bevételből. Derecske Város 

Napja is megszervezésre került, annak ellenére, hogy a korlátozások nagyban 

befolyásolták a lebonyolítást, illetve csekély volt a pályázati anyagi ráfordítás is. 

Mindezektől függetlenül, nagy látogatottságnak örvendett a lakosság körében.  Ez 

alátámasztja, hogy szükségünk van társas kapcsolatokra, közösségekre ahhoz, hogy 

mentálisan jól érezzük magunkat. 

DERECSKE VÁROS BÁLJA  

Az év nyitórendezvénye Derecske Város Bálja.  A tizenhárom éve megrendezésre 

kerülő bált az elegancia, a folyamatos újítás jellemzi. Impozáns dekorációval, színvonalas 

programokkal, étel különlegességekkel, sztárvendéggel szórakozatja a bálozó 

vendégeket. A nagy érdeklődés miatt, évek óta a sportcsarnokban történik a 

megrendezése. A bál időpontja a Debrecen báljának időpontjához alkalmazkodva, 

valamint a derecskei bálok megrendezésének időpontjához igazodik. Az áremelés 

ellenére hamar megtelt a sportcsarnok, de a belépőjegy ára még mindig nem éri el, hogy 

nullszaldós legyen a rendezvény. 

 DERECSKEI DISZNÓTOR ÉS HAJDÚ BIHAR MEGYEI TÉLI VÁSÁR 

A derecskei disznótor célja, a disznótoros hagyományok átörökítése a fiatalabb 

generációra, testvérvárosokkal való kapcsolat elmélyítése, a hagyomány őrzés 

továbbélése, a határ menti (partiumi) kapcsolatok erősítése.  Megismerhetjük 

testvértelepüléseink hagyományait, kulturális értékeit. 2020-ben téli vásárt is 

szervezetünk, immár negyedik alkalommal, ennek a célja a nagyszerű megyei termékek, 

helyi termelők portékáinak a bemutatása, téli vásár keretében, örökítve a 

hungarikumok, a helyi értékek fontosságát.  

A rendezvénynél bár törekszünk a költséghatékonyságra, a megítélt támogatás mellett 

saját forrásból is kellett a költségek egy részét finanszírozni.  A derecskei disznótornál a 

meghívott sztárok bár többlet költséget jelentettek, de mindenképpen élénkítő hatásuk 

volt, az előző évi látogatottsághoz képest. A rendezvény kiadásai évről évre növekednek, 
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a szolgáltatók árnövekedésével. Derecske testvértelepülési kapcsolat ápolásának egyik 

kiemelt nagyrendezvénye volt 2020-ban, a covid járvány miatt nemzeti 

összetartozásunk éve szinte csak itt tudott program formájában megjelenni.  A 

helyszínek mindig nagyban befolyásolják a rendezvény adottságait, programszervezését. 

A szervezés megkönnyítése érdekében időben el kell dönteni a stratégiai pilléreit, hogy 

ezt követően ne adódjanak ad hoc jellegű kérdések és finanszírozási rés. 

DERECSKE VÁROS NAPJA 

A Derecske kiemelt nagyrendezvénye Derecske Város Napja. A programok 

fókuszában elsősorban városunk és azon kívül járásunk településeinek természeti és 

épített örökségeinek,  városunk ezen kincseinek bemutatása állnak.  

A Város Napi programok sokszínűek, több réteget és generációt megcélzó 

kulturális programokkal szerveződnek évről évre.   Kifejezetten pályázati 

forrásokból kellett biztosítani a programok fedezetét, de a korlátozások sem tették 

lehetővé a szervezés korai elkezdését, így sok szempontot figyelembe véve, közel két hét 

alatt kellett leszervezni.   A programokat a korlátozásnak megfelelően 500 fő alatt kellett 

terezni, több szabályt betartva.  Így a napok tematikus csoportosítását választottuk, 

egy hetes nyári sorozattá fejődött ezáltal. Nehézségi tényező volt a kis létszámú 

kollektívánknak a minden napi újra regenerálódás, rendezvényépítés, úgy, hogy még 

intézményi bázisunk sem volt. A kiszolgáltatottság más intézményektől szintén nehezítő 

tényezőként hatott.  

A karantén utáni, lakosság elzártsága, nagy látogatottságot hozott a programokra, az 

idősebb és a fiatalabb generációnál egyaránt.  A nyári időszakban kisebb pályázati 

projekteket bonyolítottunk még le, amelyet az 1. számú melléklet a 

látogatottsággal együtt tartalmaz.  

KIÁLLÍTÁSOK 

A kiállításaink tervezésénél mindig figyelembe vettük a magyar képzőművészet, 

iparművészet, a népművészet a helyi értékek érdekeit, a kortárs magyar művészet 

változásait, új jelenségeit, de 2020-ban mindössze két kiállításra volt lehetősége 
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intézményünknek. A 24. éves művésztelep és a 25. adventi kézműves kiállítás is 

elmaradt.  

A 2020. inkább a tervezés és fejlesztések éve volt, hiszen két benyújtott pályázatunkkal a 

kiállítótereinket kívántuk bővíteni. Új helyi érték bemutatóteremmel gazdagszik az 

épületünk a Hungarikum pályázatunknak köszönhetően, míg a 110 m2-es 

kiállítótermünk felújítására is van benyújtott pályázatunk. Új kiállítási paravánok is 

beszerzésre kerültek, de jelenleg is van benyújtva erre a célra pályázat.  

ISMERETTERJESZTÉS 

2020-ban is havi rendszerességgel terveztünk ismeretterjesztő és tudományos 

előadásokat.  Természetesen 2020-ban ez sem a tervezettek szerint alakult. Több 

előadásunk megvalósult online, vagy felvételközlés útján. 

INTÉZMÉNYI LÁTOGATOTTSÁG 

Munkatársaink már hat éve napi látogatottsági statisztikát vezetnek az intézményünk 

programjai és az intézmény látogatottságát folyamatosan mérve.  2020-as évben ez is 

meghiúsult, hiszen sem intézményünk, sem a covid helyzet nem tette lehetővé, a 

közösségi megnyilvánulásokat. Intézmény híján nincsenek erre vonatkozó látogatottsági 

adataink, a közösségi oldalak számai azonban mérhetőek voltak. 

PÁLYÁZATOK 2020. 

2020- ban a karantén alatt, a szakmai kollégák több mint tizenkét pályázatot írtak 

és nyújtottak be, amely közül 8 intézményi és kettő önkormányzat által 

benyújtott, de intézményünknél hasznosuló nyertes pályázatunk született. Az 

intézmény által benyújtott mindösszesen: 10 577 938 Ft. A járvány ezeknek a 

határidejét is sok esetben módosította, 2021-ben kerül még felhasználásra kb. 

6.650.00 Ft, amely feladattal terhelt.   

A 2020.évi nyertes pályázatok a 2. számú mellékletben találhatóak. A mellékelt 

táblázat nem tartalmazza az intézmény technikai fejlesztésre szánt 

érdekeltségnövelő nyertes pályázatát és a Hungarikum rendezvény pályázatot, 
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amelyet terveink szerint 2022. elején a disznótorra tudunk fordítani, ahogy 

eredetileg terveztük, ezt az önkormányzati pályázatírók kérésünkre így 

ütemeztek. 

Derecske, 2021. március 11. 

 

Nádházi- Tálas Csilla 
      intézményvezető 

Derecske Városi Művelődési Központ 
                      és Könyvtár 
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1. számú MELLÉKLET 

2020 évi rendezvények 

Dátum Rendezvény 
Létszám 

(fő) 

Létszám 

(online) 

2020.01.11. (szombat) Városbál 400   

2020.01.23. 

(csütörtök) A Magyar Kultúra napja - Dalok a labdatérről 50   

2020.01.24. (péntek) Patrubány Miklós előadása 30   

2020.01.25. (szombat) Kvíz 31   

2020.02.01. (szombat) Disznótor 5000   

2020.02.21. (péntek) Borverseny 58   

2020.02.22. (szombat) De Rap & Trap koncert 93   

2020.02.25. (kedd) Modern derecskei vállalkozások előadás 30   

2020.02.27. 

(csütörtök) Utazók klubja 20   

2020.03.12. 

(csütörtök) Glant Tibor előadása 15 823 

2020.04.25. (szombat) Kvíz   10 

2020.05.09. (szombat) Kvíz   10 

2020.05.23. (szombat) Kvíz   10 

2020.06.04. 

(csütörtök) Emlékezzünk Trianonra 44 2800 

2020.06.04. 

(csütörtök) Farkasvölgyi Győző Trianoni emlékbeszéde 100 2200 

2020.06.06. (szombat) Kvíz   10 

2020.06.23. (kedd) Derecske Város Napja 500   

2020.06.24. (szerda) 

Az új generáció napja + Faültetés a 

Cserkészháznál 490   

2020.06.25. 

(csütörtök) Fedezd fel Derecskét! 300   

2020.06.26. (péntek) Hagyományőrző nap 280   

2020.06.27. (szombat) Innovációs nap 500   

2020.06.28. (vasárnap) Ünnepi Istentisztelet 40   

2020.07.17. (péntek) Kvíz 56   

2020.08.02. (vasárnap) Villon Trió koncert 49 698 

2020.08.05. (szerda) Szívügyünk Ürgés 20   

2020.08.06. 

(csütörtök) Egészségnap 30   

2020.08.07. (péntek) Egészségnap 40   

2020.08.16. (vasárnap) Roma gasztrofesztivál 96   
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2020.08.17. (hétfő) Színház 208   

2020.09.11. (péntek) Gördeszkapálya és kutyafuttató átadó 25   

2020.09.17. 

(csütörtök) Pozsgainé Új Edit előadása (Boldogságóra) 20   

2020.09.19. (szombat) Közösségi nap + Nyír Brass koncert 86   

2020.09.26. (szombat) Lituus rézfúvós zenekar koncert 22 1600 

2020.09.30. (szerda) Derecskei Modern Vállalkozások előadás 10 2000 

2020.10.03. (szombat) Orpheum quartet koncert 27   

2020.10.06. (kedd) Nemzeti Ünnep 85 1700 

2020.10.10. (szombat) Bordó Sárkány koncert 40 567 

2020.10.15. 

(csütörtök) Pozsgainé Új Edit előadása (Boldogságóra) 20   

2020.10.17. (szombat) Debrecen szaxofonegyüttes 10 1000 

2020.10.23. (péntek) Nemzeti Ünnep 50 2000 

2020.10.24. (szombat) Bürkös zenekar koncertje 38 1000 

2020.10.28. (szerda) Glant Tibor előadása   766 

2020.10.31. (szombat) Sonivius Vappae koncert 23 1200 

2020.11.07. (szombat) Nimród kürtkvartett előadása 8 770 

2020.12.01.-

2020.12.24. Élő Adventi Naptár     

2020.12.15 Karácsonyi adománygyűjtés     

Összesen   
   8944 

19164 
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2.számú MELLÉKLET 

2020 évi pályázatok 

Pályázatkezelő 

neve:  

Pályázat címe:  Megvalósítás 

időtartama:  

Elnyert összeg:  

 

Agrárminisztérium Derecskei értékeink 

kiadvány és 

Derecskei Értéktár 

állandó kiállítás 

kialakítása 

2020.10.13.-

2021.03.31. 

3.727.938 Ft 

Nemzeti Kulturális 

Alap 

Közgyűjtemény 

Kollégiuma 

A Derecske Városi 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár-könyvtár 

intézményegység 

eszközfejlesztésére, 

korszerűsítése 

2019.10.01.-

2020.12.15. 

3.500.000 Ft 

Nemzeti Kulturális 

Alap Közművelődés 

Kollégiuma 

VIII. Kótsi Patkó 

János Minősítő 

Diákszínjátszó 

Fesztivál 

megrendezésére 

2021.02.26.-

2021.02.28. 

(szerződésmódosítás 

keretében: 

2021.10.25-2021-

10.28.) 

500.000 Ft 

Nemzeti Kulturális 

Alap Közművelődés 

Kollégiuma 

Érték, minőség, 

közösség című 

projekt 

megvalósítására 

2020.09.01.-

2021.02.28. 

800.000 Ft 

Nemzeti Kulturális 

Alap Közművelődés 

Kollégiuma 

DERülő 

Kultúrudvar 

nyitórendezvények 

megvalósítására 

2020.10.02.-2020.-

11.30. (korlátozások 

miatt hosszabbításra 

került 2021.06.30.) 

450.000 Ft 

Nemzeti Kulturális A DERECSKEI 2021.03.01.- 600.000 Ft 
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Alap Közművelődés 

Kollégiuma 

PAJTA SZÍNHÁZ: 

DÉS LÁSZLÓ - 

GESZTI PÉTER - 

BÉKÉS PÁL A 

DZSUNGEL KÖNYVE 

CÍMŰ 

ELŐADÁSÁNAK 

MEGRENDEZÉSÉRE 

2021.08.31. 

Nemzeti Kulturális 

Alap Népművészet 

Kollégiuma 

Ahol Hadú és Bihar 

találkozik-

Derecskei 

Népművészeti 

Kiállítás 

megrendezésére 

2021.03.15.-

2021.03.28. 

(hosszabbítva: 

2021.05.10.-05.25.) 

500.000 Ft 

Nemzeti Kulturális 

Alap Közművelődés 

Kollégiuma 

Kultúra és Közösség 

a Kálló Mentén 

program 

megvalósítására 

2021.02.06.-

2021.08.31. 

500.000 Ft 

                                                                                                                                10.577.938 Ft 

 


