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„A kultúra azért különlegesen szép terméke az emberi viselkedésnek, mert egyedi és 
megismételhetetlen. Minden igaz közösség egyszeri jelenség. (...) A kultúra éppen 
úgy egyedi, mint az emberi személyiség.”    /Csányi Vilmos/

BEVEZETŐ 

   A kultúrához való hozzáférést meg kell teremteni, hogy a rá való készség 
mindenkiben kialakulhasson, mert a képesség mindenkivel vele születik, de nem 
mindenkiben válik készséggé. Kell egy olyan hely, ahol nem csak egyetlen 
meghatározott célra jönnek össze az emberek, hanem azért, mert vágynak a 
kultúrára, a szórakozásra, a társas együttlétre, ahol komolyan megbeszélhetik közös 
dolgaikat, ahol az ösztönösség és a tudatosság találkozik. 
   A közművelődési intézmény alapelve, hogy a kultúra nem afféle ünnepi viselet, 
hanem a mindennapok szerves része. A Görög Demeter Művelődési Ház feladata, 
hogy a település teljes lakossága számára a fogyasztásorientált életvitellel szemben 
olyan szerethető alternatívát kínáljon, amely

 hozzájárul kulcskompetenciáik fejlesztéséhez,
 segíti a kisebb és nagyobb csoportokon keresztül a közösségteremtést,
 lehetőséget nyújt a tartalmas rekreációra, a szabadidő hasznos eltöltésére.

   A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hajdúdorog város 
közigazgatási területe.
   A Görög Demeter Művelődési Ház három egységből, illetve telephelyből álló 
közművelődési, közgyűjteményi épületet működtet a város területén, melyek a 
következők: Hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjtemény, Hajdúdorogi Tájház, és a 
Hajdúdorogi Mozi.

   A Munkaterv alapvető funkciója - a szaktörvényben foglalt kötelezettségnek való 
megfelelésen túl - az, hogy az intézmény Alapító okiratában, a település 
közművelődési rendeletében megfogalmazott feladatokhoz, általános célokhoz az 
adott évre vonatkozóan konkrét és komplex szakmai programként jelenjen meg. 
Ebben a minőségében alapfeladata, hogy a célok megvalósítását szolgáló szakmai 
válaszokat fogalmazzon meg. Ezen túlmenően természetesen a napi szintű 
közművelődési feladatellátás tervezettségének, szervezettségének is feltétele az 
intézményi munkaterv elkészítése.

   Az éves Szolgáltatási terv - a dokumentum az éves Munkaterv kötelező mellékletét 
képezi. A 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet szabályozza az intézmények 
szolgáltatásait és előírja, hogy a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési 
alapszolgáltatás megszervezéséhez éves Szolgáltatási tervet készít tárgyév március 
1-jéig, és azt az irányító szervhez elfogadásra benyújtja. 
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1. A MUNKATERV MEGHATÁROZÓI

1.1. A 2020. évi költségvetési terv keretszámai, tervezési 
alapelvek és személyi feltételek 

   2020. évi költségvetési előirányzatunk mindösszesen: 34.505.248 Ft, melyből 
fenntartói támogatás 30.875.199 Ft, működési saját bevétel 1.140.000 Ft, 
maradvány 2.940.049 Ft. A kiadási oldal számadatai: személyi juttatás 21.320.637 Ft, 
munkaadókat terhelő járulék 3.638.711 Ft.  Költségvetésünk keretösszegéből dologi 
kiadásainkra 9.445.900 Ft-ot, beruházásra 100.000 forintot fordíthatunk. 

   A 2020. évi munkatervünket az eddigi évek tapasztalatain alapuló tervezéssel 
állítottuk össze, amely két pilléren nyugszik: 
- a tradíciók megőrzése, 
- új elképzelések közvetítése.
   Fontosnak tartjuk továbbra is, hogy megfelelő minőségű, sokszínű 
programkínálattal jelentkezzünk a lakosság felé. Folyamatos kommunikációt kell 
folytatnunk vendégeinkkel és ennek alapján igyekszünk az újonnan jelentkező 
igényeket is kielégíteni. 
   A 2020-as év szakmai tevékenységének összeállításakor fokozottan figyelembe kell 
venni a takarékos intézményi gazdálkodás lehetőségeit, előtérbe kell helyezni a 
szakmai minőség mellett a financiális megalapozottságot és a racionalitást. 
Tervezéskor figyelembe vettük az elmúlt évek adatait, a látogatottsági mutatókat és 
az érzékelhető pozitív, negatív tendenciákat is.    

   A Képviselő-testület által jóváhagyott intézményi létszámkeret 8 fő, melyből 
jelenleg 7 álláshely kerül betöltésre az alábbiak szerint: 1 fő igazgató (közművelődési 
szakember), 2 fő közművelődési szakember, 1 fő muzeológus, 1 fő egyéb kulturális 
foglalkoztatott, valamint 2 fő kisegítő. 
   Az irányítószerv jóváhagyásával 2020-ban egy fő megbízási jogviszonyban 
foglalkoztatott kiscsoportvezető részére fizetünk tiszteletdíjat, aki a Bocskai Népzenei 
Együttes és az Akácos út Nótaklub (önszerveződő kisközösségek) szakmai, művészeti 
vezetését látja el. 

   Mind a szakalkalmazottak, mind az üzemeltetési dolgozók többsége már évek, 
évtizedek óta dolgozik az intézményben, együttműködő, segítőkész, folyamatosan 
fejlődő, összeszokott munkahelyi közösség. A szakalkalmazottak igényes, 
lelkiismeretes szakmai munkát végeznek, ugyanakkor az üzemeltetési dolgozók 
munkáját dicséri, hogy minden egységünkben - az intenzív intézményhasználat 
ellenére - mindig rend és tisztaság fogadja a látogatókat. Ezt továbbra is fenn kell 
tartani.

   1.2. Az intézmény vezetése, működtetése

   Ebben az évben is a legfontosabb vezetői feladat az intézmény szakszerű 
működtetése, az elért eredmények, a létrehozott értékek és színvonal megtartása, 
illetve továbbfejlesztése. 
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   Kiemelt vezetői feladat az erőforrások, a partnerkapcsolatok menedzselése, a 
színvonalas szakmai munka feltételeiről való gondoskodás. Arra kell törekedni 
továbbra is, hogy az erőforrások elosztása egyenletes, a szükségleteknek és a 
lehetőségeknek megfelelő legyen.
   Az intézmény folyamatos nyitva tartása, a napi feladatok ellátása, a rendezvények 
munkaszüneti, illetve ünnepnapokon történő megvalósulása túlmunkát eredményez 
az intézmény dolgozóitól, és ez megnehezíti az éves szabadság kiadását. Ezt a 
problémát az intézményvezetőnek - törvényes keretek között - kezelni kell.   
   2020-ban munkáltatói döntés alapján - a korábbi évekhez hasonlóan - a dolgozók 
túlmunkaidejüket egy-, de legkésőbb két héten belül le kell, hogy töltsék. Ez 
fokozottabb figyelmet és ellenőrzést igényel, de így kerülhető el a szabadnapok 
számának halmozódása. Ebben az évben a művelődési ház folyamatos nyitva tartását 
tíz nap időtartamra megszakítja (július 6-19-ig), illetve decemberben a két ünnep 
között (december 28-31-ig) zárva tart. Erre az időszakra minden munkavállaló 
kötelezően - éves szabadsága terhére - tizennégy napot használ fel. A munkáltatói 
döntés alapján a foglalkoztatottaknak biztosítva van a rekreáció oly módon, hogy 
nem sérül az intézmény szakmai feladatellátása, és a működés is zavartalan marad.

   A vezetői ellenőrzések kiterjednek az intézmény egész tevékenységére. Az igazgató 
az év során eseti és célvizsgálatokat is tart.

A szakmai munka területén:
 munkatervi feladatok megvalósítása,
 rendezvények tervező dokumentumainak megléte,
 szakmai dokumentumok vezetése (közösségek naplói, teremnyilvántartás, műszaki 

igények bejelentése).
Felelős: az igazgató
Határidő: folyamatos

A gazdálkodás területén:
 az egyes rendezvények bevételének és kiadásának alakulása,
 az intézményi bevételek és kiadások alakulása,
 a gazdálkodás szabályozottsága, 
 a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0430 „HATSZÍNVIRÁG” elnevezésű EU-s projekt 

fenntartási időszakának lezárása. 
 az EFOP-3.3.2-16-2016-00214 „EGYÜTT6ÓK” elnevezésű uniós pályázat 

lezárása, valamint a fenntartási időszakra eső feladatok előkészítése, 
szabályszerű ellátása. 

Felelőse: az igazgató 
Határidő: folyamatos

Az intézmény egészének működése területén:
 a munkarend szabályosságára, a szabadságok rendjére,
 az ügyeleti rend kialakítására,
 a telephelyek működésének átalakítására,
 a szabályzatok átvezetésére.



6

Felelőse: az igazgató
Határidő: folyamatos

   A jogszabályi változások szükségessé teszik az intézmény működését meghatározó 
szabályzatok felülvizsgálatát, illetve a törvény által előírt módosítások átvezetését.
Felelőse: az igazgató
Határidő: folyamatos

1.3. Az intézmény 2020. évi munkatervének összeállításánál 
figyelembe vett meghatározó tényezők:

1. Egész évi munkánk központi feladata a munkahelyi csapatépítés, a 
működési feltételek és a szakmai tevékenység fejlesztése.

2. A nemzeti, a helyi kultúra hagyományos értékeinek bemutatása, 
megismertetése - különösen a fiatal generáció körében - kiemelt célja 
intézményünknek.

3. Az amatőr alkotó és művelődő közösségek tevékenységének támogatása. 
Az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével segítséget nyújtunk a 
csoportok, közösségek működési feltételeinek kialakításához.

4.  A városban, illetve az intézmény keretei között működő alkotó közösségek 
számára bemutatkozási lehetőséget biztosítunk, tevékenységüket 
népszerűsítjük.

5. A településen, illetve a térségben működő, elsősorban kulturális és ifjúsági 
célú civil szervezetekkel kapcsolatépítés, munkájuk segítése, velük 
együttműködve programok, rendezvények szervezése. Kulturális partnerek 
felkutatása, megnyerése.

6. Az önszerveződő, a spontán létrejövő csoportok támogatása (korosztályi 
megkötés nélkül), céljaik megvalósításához segítségnyújtás.

7. Az intézmény egységes arculattervének és kommunikációs rendszerének 
fejlesztése, a Görög Demeter Művelődési Ház tevékenységének minél 
szélesebb körben történő megismertetése, az intézmény honlapjának 
fejlesztése.

1.4. Kiemelt célok

  Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a művészeti nevelésre; a helyi civil 
szervezetek működésének szakmai támogatására; a lakosság önszerveződésének 
elősegítésére, a nemzeti és helyi hagyományok ápolására és a non-formális, illetve 
informális tudás megszerzésének biztosítására.

1. Hajdúdorog városban élő polgárok életminőségének a közművelődés 
eszközrendszerével történő javítása, az élethosszig tartó tanulás 
lehetőségének biztosítása, a kreativitás fejlesztése, az intézmény 
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szolgáltatásaihoz való hozzáférésük, a kulturális tevékenységekben való 
részvételük segítése.

2. Egész évi munkánk központi feladata a munkahelyi csapatépítés, a működési 
feltételek és a szakmai tevékenység fejlesztése.

3. A nemzeti, a helyi kultúra hagyományos értékeinek bemutatása, 
megismertetése - különösen a fiatal generáció körében - kiemelt célja 
intézményünknek.

4. Az amatőr alkotó és művelődő közösségek tevékenységének támogatása. Az 
intézmény lehetőségeinek figyelembevételével segítséget nyújtunk a 
csoportok, közösségek működési feltételeinek kialakításához.

5.  A városban, illetve az intézmény keretei között működő alkotó közösségek 
számára bemutatkozási lehetőséget biztosítunk, tevékenységüket 
népszerűsítjük.

6. A településen, illetve a térségben működő, elsősorban kulturális és ifjúsági 
célú civil szervezetekkel kapcsolatépítés, munkájuk segítése, velük 
együttműködve programok, rendezvények szervezése. Kulturális partnerek 
felkutatása, megnyerése.

7. Az önszerveződő, a spontán létrejövő csoportok támogatása (korosztályi 
megkötés nélkül), céljaik megvalósításához segítségnyújtás.

8. Az intézmény egységes arculattervének és kommunikációs rendszerének 
fejlesztése, a Görög Demeter Művelődési Ház tevékenységének minél 
szélesebb körben történő megismertetése, az intézmény honlapjának 
fejlesztése.

1.5. Kiemelt szakmai feladatok

 Alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok működési feltételeinek 
biztosítása, munkájuk szakmai segítése.
Felelős: szakalkalmazottak
Határidő: folyamatos

 Ismeretterjesztő programok, képzések, rendezvények, találkozók szervezése.
Felelős: szakalkalmazottak
Határidő: folyamatos, illetve programterv szerint

 Különböző - a város lakosságának igényei szerint szerveződő - klubok, körök, 
szakkörök működtetése, szakmai segítése.
Felelős: szakalkalmazottak
Határidő: folyamatos

 Kiállítások /képző-, ipar-, népművészeti, dokumentum és egyéb/ szervezése és 
rendezése az intézmény kiállító helyein.
Felelős: szakalkalmazottak
Határidő: folyamatos, illetve programterv szerint
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 A közgyűjteményi területen jelentkező szakmai feladatok ellátása; a település 
múltját bemutató tárgyak gyűjtése és feldolgozása. Időszaki kiállítás 
rendezése; ismeretterjesztő alkalmak szervezése. A Hajdúdorogi Helytörténeti 
Gyűjtemény és a Hajdúdorogi Tájház épületegységeinek állagmegóvására 
javaslattétel, igazgatói utasításra a jelentkező munkálatok koordinálása és 
felügyelete.
Felelős: Gulyás Attila
Határidő: folyamatos, illetve programterv szerint

 Nemzeti, városi ünnepek és évfordulók rendezvényeinek szervezése, 
lebonyolítása: a Magyar Kultúra Napja, az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulója, Trianon 100, a város neves szülöttének, Görög 
Demeter születésének 260. évfordulója, az Államalapítás és az 1956-os 
forradalom és szabadságharc ünnepe.
Felelős: szakalkalmazottak
Határidő: folyamatos, illetve programterv szerint

 Művész- és ismeretterjesztő filmek vetítésének koordinálása, valamint matiné-
előadások és egyéb szabadidős programok szervezése. A Hajdúdorogi Mozi 
épületének állagmegóvására javaslattétel, igazgatói utasításra a jelentkező 
munkálatok koordinálása és felügyelete.
Felelős: Simon István
Határidő: folyamatos

 Információs szolgáltatások, tanácsadások, tájékoztatók tartása és szervezése a 
lakosság számára.
Felelős: szakalkalmazottak
Határidő: folyamatos

 Együttműködés a civil szervezetekkel, hely biztosítása más külső szervezetek 
programjainak, tanácskozásainak és igény szerint segítségnyújtás azok 
megvalósításához.
Felelős: szakalkalmazottak
Határidő: folyamatos, illetve programterv szerint

 A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0430 „HATSZÍNVIRÁG” - dinamikus 
személyiségfejlesztés óvodásoknak és iskolásoknak a hajdúdorogi Görög 
Demeter Művelődési Ház szabadidős tevékenységében című projekt 
fenntartási időszakának lezárása.
Felelős: Simon Istvánné, szakalkalmazottak
Határidő: 2020. március

 Az EFOP-3.3.2-16.2016-00214 „EGYÜTT6ÓK” - Közös lépés a tudás felé a 
hajdúdorogi Görög Demeter Művelődési Ház kulturális szolgáltatásainak 
tükrében című projekt fenntartási időszakára eső, a Támogatási Szerződésben 
rögzített vállalásoknak megfelelő feladatok ellátása és teljesítése.
Felelős: Simon Istvánné, szakalkalmazottak
Határidő: 2020. január hónaptól 2024. április 28-ig folyamatos
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 Pályázati lehetőségek nyomon követése, projektek készítése.
Felelős: szakalkalmazottak
Határidő: folyamatos

Az intézmény 2020. évi Szolgáltatási tervét az 1. számú, a Rendezvények tervezetét a 2. 
számú, valamint a művelődési ház 2020. évi Szolgáltatásainak díjszabályzatát a 3. számú 
melléklet tartalmazza.

1.6. Épület-karbantartás, felújítás

  A művelődési házhoz tartozó intézményhálózat épületeit folyamatosan gondozzuk, 
karban tartjuk. Ezt a munkát 2020-ban is folytatni kell részben saját erőforrásból, 
részben külön irányítói, fenntartói segítséggel. 
   Ezekre a munkálatokra egyfelől az állagmegóvás, a vagyonvédelem érdekében, 
másfelől azért van szükség, mert a kulturális-közösségi tevékenység végzéséhez 
nélkülözhetetlen a rendezett, gondozott környezet.
   
   A költségvetésünkben jóváhagyott keretösszeg a kisebb, nagyon sürgős munkák 
elvégeztetésére nyújt fedezetet: a törvényben előírt kötelező pl. tűzvédelmi, 
fűtéstechnikai berendezések javítása, karbantartása, valamint a legszükségesebb 
munkálatok elvégzésére, mint pl. irodatechnikai javítások, vízszerelési munkálatok, 
tisztasági festések.
Felelős: Simon Istvánné
Határidő: folyamatos

   Ebben az évben kiemelten kezelendő feladat, hogy  
 a Hajdúdorogi Tájház állagmegóvását szolgáló munkálatok 2020-ban is 

megvalósuljanak (szükség szerint tapasztás, festés és mázolás),
 a Hajdúdorogi Mozi részleges beázásának munkálatainak megvalósulását 

támogassuk és lehetőség szerint segítsük, 
 a mozi udvarának tereprendezése megvalósuljon,
 a Hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjtemény épületénél fellelhető törmelék 

elszállítása megtörténjen, 
 elkészüljön és megvalósuljon a székhely és telephely épületegységeinek 

tűzvédelmi kiürítési terve; az erősáramú berendezések és villámvédelmi 
rendszer tűzvédelmi felülvizsgálata; a mozi épületének villámvédelmi 
rendszerének felülvizsgálata, illetve a művelődési ház és a tájház 
villámvédelmi rendszerének kiépítése
Felelős: Simon Istvánné, szakalkalmazottak
Határidő: folyamatos

   Összegzésként elmondható, hogy a fejezetben szereplő feladatok elvégzésére az 
intézmény költségvetése csak részben nyújt fedezetet. A nagyobb volumenű 
munkálatok megvalósulása csak az irányítószerv segítségével, pályázati források 
lehívásával történhet. 
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1.7. Tárgyi eszközök, beszerzések

   Erre a célra a 2020. évi intézményi költségvetésben 100.000 Ft áll rendelkezésre. 
Ebben az évben is számítunk az érdekeltségnövelő, eszközfejlesztési és más pályázati 
lehetőségekre, melyekből az intézményi hálózatban végzett közművelődési, közösségi 
tevékenységekhez, illetve a korszerű, takarékos és biztonságos működtetéshez 
szükséges hiányzó eszközöket, berendezési tárgyakat kívánjuk beszerezni.  
Felelős: Simon Istvánné 
Határidő: folyamatos

ZÁRSZÓ

   Ahhoz, hogy a létrehozott értékeinket fenntarthassuk, hogy szakmai 
tevékenységünket fejleszthessük, arra kell törekednünk, hogy a meglévő 
erőforrásainkat még jobban kihasználjuk, és új forrásokkal egészítsük ki azokat.                    
Ennek érdekében meg kell ragadni minden kedvező pályázati lehetőséget. Továbbá 
takarékossági elemzéseket kell végezni és intézkedéseket tenni, hogy a 
rezsiköltségekre rendelkezésre álló összegből folyamatosan működtetni tudjuk a ránk 
bízott négy ingatlant, hogy a munkatervi feladatainkat teljesítsük.
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Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület! 

   A Görög Demeter Művelődési Ház előzőekben részletezett 2020. évi 
munkatervének sikeres megvalósítása valamennyi dolgozójának közös érdeke. Ehhez 
továbbra is nélkülözhetetlen a munkatársak közötti jó együttműködés és a külső 
partnerekkel kialakított eredményes kapcsolatok fenntartása. Szükséges dolgozóink 
kreatív, pontos, igényes munkavégzése és további erőforrások feltárása. 
   Fontos a fenntartó Önkormányzat, az Önök segítsége, figyelme, támogatása, amire 
ebben az évben is számítunk.

   Kérem intézményi munkatervünk szíves támogatását és elfogadását.

Hajdúdorog, 2020. január 27.

                                                 Tisztelettel:

Simon Istvánné
 igazgató

Mellékletek:
1. számú melléklet: A Görög Demeter Művelődési Ház 2020. évi Szolgáltatási terve 
2. számú melléklet: A Görög Demeter Művelődési Ház 2020. évi Rendezvényterve
3. számú melléklet: Az intézmény 2020. évi Szolgáltatásainak díjszabályzata


