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Bevezető
A Galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Ház 1953-ban épült, azóta központja a község kulturális életének. A
néphagyományairól híres, lakosságának összetételében az utóbbi években jelentős változáson áteső település kulturális
igényeinek változását a Művelődési Ház programkínálatának is követni kell.
A hagyományos, jól bevált rendezvények, amatőr csoportok, közösségek mellé így igyekszünk 2019-ben új kínálatot is
biztosítani.
Alapvető célunk, feladatunk azonban továbbra is az, hogy az általunk vállalt közművelődési alapszolgáltatásokat
biztosítsuk Galgahévíz lakói számára. Közösséget építünk, igyekszünk meglévő közösségeinket támogatni, kultúrát közvetíteni,
szórakoztatni, tovább éltetni hagyományainkat.
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1. A munkaterv meghatározói

1.1

Jogszabályi háttér

- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
- 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
- 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a
közösségi színterek követelményeiről
- Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kodály Zoltán Művelődési Ház alapító okirata egységes
szerkezetbe foglalva
- Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (XI.7.) önkormányzati rendelete
- A Galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Ház 2019. évi költségvetés-tervezete

1.2

Általános alapelvek

- A közművelődéshez való jog gyakorlása: minden állampolgár számára elérhetővé kell tenni az intézmény által nyújtott
kulturális alapellátáshoz való hozzáférést;
- közösségi színterek működtetése;
- a kulturális esélyegyenlőtlenség csökkentése;
- közösségi művelődési formák, közművelődési alapszolgáltatások biztosítása;
- szakmai együttműködések, partnerség szélesítése.
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2. Személyi feltételek
A Művelődési Ház személyi állománya jelenleg:
- 1 fő megbízott vezető
- 1 fő 6 órában foglalkoztatott takarító.
A Művelődési Ház személyi állományát segítette, egészítette ki évekig egy kulturális közfoglalkoztatott. 2018. június 30án azonban megszűnt a kulturális közfoglalkoztatási program, így megoldást kellett keresnünk a kisegítő munkaerő további
foglalkoztatására. Az Önkormányzat támogatásával sikerült megoldást találnunk a közfoglalkoztatás keretében. Egy
közfoglalkoztatott ugyanis 2018. július 1-től kizárólag a Művelődési Ház munkáját segíti. Szerencsére sikerült olyan munkaerőt
találnunk, aki hatékonyan tud részt venni a feladatokban. Reményeink szerint 2019-ben is segítheti munkánkat egy
közfoglalkoztatott, aki jelentősen megkönnyíti az adminisztrációs, az információs munkát, és segítség az esetleges
helyettesítések esetén. Ebben kérjük az Önkormányzat további támogatását.

3. Tárgyi feltételek
A Művelődési Ház épülete, eszközállománya alapvetően megfelelő.
2018-ban a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat segítségével megtörtént a rossz állapotban lévő tetőtéri ablakok és a József
Attila utca felőli ajtó cseréje, valamint napelem került az épületre, ami nagyban hozzájárul az energiatakarékos üzemeltetéshez.
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Szintén 2018-ban 60 darab, rossz állapotban lévő széket tudtunk önerőből kárpitoztatni. Terveink szerint, ütemezve az
összes szék kárpitozására sor kerül majd. 2019-ben is szeretnénk újabb 50 darab széket kárpitoztatni.
A 2017-es érdekeltségnövelő támogatás keretében új színpadi háttérfüggönyt, sínrendszert szereltettünk fel. A támogatás
csak a felújítás egy csekély részét fedezte, így az Önkormányzat nagymértékben hozzájárult a költségekhez.
A 2018-as érdekeltségnövelő pályázaton is nyert támogatást az Önkormányzat. Ezt 2019-ben használjuk fel a színpad
mögötti, rossz állapotban lévő öltözőajtók cseréjére.
Az épület alsó szintjének villamossági felújítása és a fűtéskorszerűsítés egyre égetőbb kérdés. A falban lévő több évtizedes,
korszerűtlen vezetékek nem biztonságosak. A szintén több évtizedes gázkazán és fűtésrendszer pedig rendszeresen
meghibásodik a téli használat során. E nagyberuházásokra szeretnénk kérni az Önkormányzat támogatását. Amennyiben
lehetséges, 2019 nyarán a villamossági felújításra szeretnénk sort keríteni.
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzata szerint a munkabérek, a járulékok és a közüzemi díjak
7.684.000 Ft forint kiadás összesen.

4. Szakmai munka
Szakmai munkánk egyrészt a nagyrendezvények szervezését, lebonyolítását, utómunkálatait, másrészt a Művelődési
Házban működő csoportok szakmai támogatását, harmadrészt a pályázatokkal és a Ház működésével kapcsolatos
adminisztrációt jelenti.
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2019-ben a hagyományos nagyrendezvények mellett, pályázati segítséggel, sor kerülhet a falumúzeum átadójára, valamint
egy pünkösdi rendezvényre, mely egy nemzetközi pályázathoz kapcsolódik.
Szeretnénk 2019 szeptemberében elindítani egy átfogó projektet, mely a helyi identitástudat megerősítésére szolgálna.
A képzési terv szerint 2019-ben egy tanfolyam jellegű szakmai továbbképzést kell elvégeznem. Mindenképp olyan
továbbképzést szeretnék választani, amely sokat tud adni a szakmai munkához.
A szakmai munkára fordított állami normatíva 2019-ben 3.185.930 Ft.

5. Kiemelt célok, feladatok
Kiemelt feladataink közé tartozik a 9/2018. (XI. 7.) önkormányzati rendelet alapján a közművelődési alapszolgáltatások
ellátása.
Nekünk, mint Művelődési Háznak a törvényi változások alapján 2018. január 1-jétől minimum három alapszolgáltatást
kell kötelezően nyújtanunk a lakosság felé. E három alapszolgáltatás a következő:
a)

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése

b)

Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése

c)

Amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
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E kötelező, ingyenesen ellátandó alapszolgáltatások mellett feladatunknak tartjuk és további alapszolgáltatásként
beépítjük munkatervünkbe is a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését és az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek
biztosítását.

6. Szolgáltatási terv
Az alábbi szolgáltatási tervben részletesen bemutatom, hogy terveink szerint a közművelődési alapszolgáltatásokon belül
mely szakmai feladatokat és milyen mértékben látja el Művelődési Házunk 2019-ben.
A szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul.
a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése
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Megnevezés

Célja

Rendszeresség
/időpont

A helyi lakosság
részvételének módja

Galgahévízi
Hagyományőrző
Együttes

Galgahévíz
néphagyományainak
szokásainak
feldolgozásával
foglalkozik a csoport.
Feladata és célja a
hagyományos népi
kultúra átörökítése,
megőrzése.
Óvodás korúnál
kisebb gyermekek és
édesanyjuk

Próba heti egy
alkalommal/
fellépés évi
5-10 alkalom

Az Együttes tagjaként
vagy nézőként

Heti egy
alkalommal

A klub tagjaként

Baba-mama Klub
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A közösségi
tevékenységben
részt vevők
tervezett száma
(fő)
30

12

A közösségi
tevékenység
helyszíne/
helyszínei
Galgahévízi
Kodály Zoltán
Műv. Ház,
fellépések,
minősítők
helyszínei

Galgahévízi
Kodály Zoltán
Műv. Ház

összejövetele. Célja,
hogy a viszonylag
azonos korú
kisgyermekek és
szüleik ismerkedjenek
egymással,
kapcsolatokat
építsenek, barátokat
szerezzenek.

b) Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1

Megnevezés

Célja

Rendszeresség
/időpont

A helyi lakosság
részvételének módja

Falufarsang

Hagyományos
farsangi
nagyrendezvény,
melyen a helyi amatőr
csoportok farsanghoz
kapcsolódó
műsorszámait
láthatjuk. Célja
elsősorban a
szórakoztatás, de
közösségépítő szerepe
is van.

Farsang utolsó
vasárnapja
(2019-ben
kivételesen
február 24-én)

A műsorban
résztvevőként vagy
nézőként

9

A közösségi
tevékenységben
részt vevők
tervezett száma
(fő)
200

A közösségi
tevékenység
helyszíne/
helyszínei
Galgahévízi
Kodály Zoltán
Műv. Ház

2

3

4

Nőnap

Tájház avató

Kemencés nap

A helybeli férfiak
meglepetés műsora,
mellyel köszöntik
minden évben a
galgahévízi hölgyeket.
Célja a szórakoztatás
mellett a
közösségépítés.
A tavaly felújított
épületet (Fő út 245.)
berendezés után
2019-ben nyitjuk
meg.
Az épület nem csak
abból a szempontból
fontos, mert
hiánypótló
közgyűjteményi tér,
hanem olyan
közösségi hely is
lehet, ahol a helyi
identitástudatot
erősíthetjük.
Hagyományos
rendezvény a
Kemencés udvaron, a
gasztronómia és a
néphagyomány
találkozása.
Szerintem
közösségépítésre a
legalkalmasabb
rendezvény.

Nőnap (március
8.) előtti vagy
utáni vasárnap
2019. március
10.

A műsorban
résztvevőként vagy
nézőként

200

Galgahévízi
Kodály Zoltán
Műv. Ház

2019. április
22.

A műsorban
résztvevőként vagy
nézőként,
látogatóként

250

Tájház

2019. május
11.

A műsorban
résztvevőként vagy
nézőként,
látogatóként

250

Kemencés
udvar
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5

6

7

8

9

Pünkösdi
Fesztivál

Faluünnep

Geöcz mozi

Szüreti napok

Szépkorúak
ünnepe

Első alkalommal
rendezzük meg 2019ben. A sport és a
hagyomány
kapcsolódik össze a
rendezvényen,
amelyhez idén egy
Visegrádi Alap által
támogatott pályázat is
kapcsolódik.
A legnagyobb falubeli
ünnepi hétvége.
Családbarát,
közösségépítő,
támogatja az
önkéntes
tevékenységeket, és
nem utolsósorban
szórakoztat.
Szabadtéri nyárvégi
moziest, melyen
népszerű filmek
mellett helyi
felvételeket is
vetítünk.
A szüreti felvonulás
és előestéje.
Közösségépítő és
hagyományápoló
szerepe nagyon
fontos.
A helybeli idősek
ünnepe, melyen egy
kiállítással és

2019. június 8.

A műsorban
résztvevőként vagy
nézőként

800

Geöcz tér

2019. július 1214.

A műsorban
résztvevőként,
segítőként vagy
nézőként

1000

Galgahévízi
Kodály Zoltán
Műv. Ház,
Geöcz tér

2019.
augusztus 24.

Nézőként

50

Geöcz tér

2019.
szeptember 2829.

Résztvevőként,
nézőként

500

Galgahévíz,
Hévízgyörk

2019. október
20.

Résztvevőként,
nézőként

100

Galgahévízi
Kodály Zoltán
Műv. Ház

11

10

11

12

Férfinap

Adventi vásár

Falukarácsony

műsorral tisztelgünk
előttük.
Hagyományápolás, az
idősek előtti tisztelet
tanítása a célja.
A helybeli hölgyek
2019. november
meglepetésműsora a
17.
galgahévízi férfiak
számára.
Közösségépítő szerepe
vitathatatlan.
Kulturális
2019. december
programmal
15.
egybekötött helyi
kézműves vásár a
Geöcz téren.
Közösségépítő,
gazdasági szerepe is
fontos a helyi
termékek miatt.
Hagyományos, évzáró 2019. december
nagyrendezvény. Helyi
22.
csoportjaink műsora.
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A műsorban
résztvevőként,
nézőként

200

Galgahévízi
Kodály Zoltán
Műv. Ház

Látogatóként

300

Geöcz tér

A műsorban
résztvevőként,
nézőként

200

Geöcz tér

c) Egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

1

Megnevezés

Célja

Rendszeresség
/időpont

A helyi
lakosság
részvételének
módja

Terítsük
2
meg
Galgahévíz
asztalát

Célja, hogy a helyi
termékeket, termelőket
megismertessük a
helybeliekkel.
Felhívjuk a figyelmet a
fenntarthatóságra, és
ösztönözzünk
mindenkit a helyi
termékek vásárlására.

Minden
hónapban
egyszer

Nézőként

13

A közösségi
tevékenységben
részt vevők
tervezett száma
(fő)
25

A közösségi
tevékenység
helyszíne/
helyszínei
Galgahévízi
Kodály Zoltán
Műv. Ház

d) Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése

1

Megnevezés

Célja

Rendszeresség
/időpont

A helyi
lakosság
részvételének
módja

Kisbetyár
2
Tánccsoport
(két
korosztály)

Az általános iskolás
korosztály néptánc
szakköre. Célja,
hogy a
gyermekekkel
megismertesse és
megszerettesse a
néptáncot, a
népzenét, a népi
kultúrát. Színpadi
jelenlétre neveljen.
Általános és
középiskolás
lányok és fiúk
népdalszakköre.
Célja, hogy
megismertesse és
megszerettesse a
népdalokat,
elsősorban a helyi
népdalkincsre
koncentrálva.

Próba heti egy,
illetve két
alkalom
korcsoport
szerint/
fellépés évi 5-8
alkalom

Az Együttes
tagjaként vagy
nézőként

Próba heti egy
alkalommal

A csoport
tagjaként vagy
nézőként

2
2

Kisiglicék

14

A közösségi
tevékenységben
részt vevők
tervezett száma
(fő)
30

15

A közösségi
tevékenység
helyszíne/
helyszínei
Galgahévízi
Kodály Zoltán
Műv. Ház,
fellépések
helyszínei

Galgahévízi
Kodály Zoltán
Műv. Ház,
fellépések
helyszínei

2
3

Lippentő

Óvodás és
kisiskolás korú
gyermekek
táncháza élő
muzsikával. Célja,
hogy
megismertesse és
megszerettesse a
gyerekekkel a
néptáncot, a
népzenét.
Közösséget építsen
a kisgyermekek
között.

Heti egy
alkalom

Résztvevőként

15

25

Galgahévízi
Kodály Zoltán
Műv. Ház

e) Amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

Megnevezés

Célja

Rendszeresség
/időpont

A helyi
lakosság
részvételének
módja

A közösségi
tevékenységben
részt vevők
tervezett száma
(fő)

A közösségi
tevékenység
helyszíne/
helyszínei

1

Csikótojás
Társulat

Előadásokra
készülve heti
egy-két alkalom

Tagként és
nézőként

20

Galgahévízi
Kodály Zoltán
Műv. Ház,
fellépések
helyszínei

2

Nőnapi és
férfinapi
csoport

A helyi felnőttekből
álló amatőr színjátszó
csoport, mely a
népmeséktől kezdve
irodalmi műveken át
zenés darabokig sok
darabot mutatott már
be. Céljuk elsősorban
a szórakoztatás, de
fellépéseikkel a
település hírét is
öregbítik.
Kifejezetten a két
műsor kedvéért
összeálló csapat.
Közösségépítő
szerepük nagyon
fontos.

Előadásokra
készülve heti
egy-két alkalom

Tagként és
nézőként

40

Galgahévízi
Kodály Zoltán
Műv. Ház

Állami normatíva összesen: 3.185.930 Ft.
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Jóváhagyási záradék
Galgahévíz település önkormányzata a Galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Ház közművelődési
intézmény szolgáltatási tervét a 2019. évi munkaterv részeként a 6/2019. (II.12.) számú határozatával
jóváhagyta.
Kihirdetési záradék
A szolgáltatási tervet a közművelődési intézmény székhelyén az előtérben jól látható helyen legkésőbb a
jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

Galgahévíz, 2019. január 16.

Darnyik Ágnes s.k.
mb. vezető
Galgahévízi Kodály Zoltán
Művelődési Ház
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