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BEVEZETES

A kiizrnűvclődési szakíelügyelet fcladata Szeghalom Város onkonniinyzata közműveiődési
fe1adatellátásának céIvizsgálata.

A Yizsgálat jogszabályi alapjai:
_ a muzeális intézményekől' a nyilvános kön-\,ntá.i ellátásról és a közművelődéslő] szóló

l997' évi CXl. törwény 88. s i) pontja (továbbiakban: 1997. é\'i CxL. tv'):- a hel) i önlonnán},/alola-ó | szó|o lqao' é\' LXV |önen) 07. d;- a 2312005' (v I' 9.) NKÖM rendeLet a közmüveLódesi feladateliátás orszásos
szakfelügye]etéről.

Á YizsgáIat célja: ellenőrizni a te1epülési önl(olmányzat kozmÍívelődési feladatelláíísáról
szóló általános és lészletes szakfelügyeleti vizsgálati jelefiés javaslatainak megvalósítását,
megállapítani a javaslatok hatására bekövetkezett változásokat' továbbá rögzíteni a
település közművelődési feltételrendszerének jogszabályok áttal €lőírt állapotát a
vizsgálat időpontjában.

l. A 2002. évi szakfeliigyel€ti jelentés eredménye

Szeghalom település öíkományzata közmúvelődési feladatellátását a köZmílvelódés országos
szakfelügyelete 2002' évben általiinosan és részletesen vizsgálta' A Közművelőriési Főoszáy_ A központi iíl]ami szerveknek a helyi öntonnányzatokkal kapcsolatos feladatát és
hatáskörét js szabáiyozó 1990' évi LXv. törvény 97. $-a alapján a vizsgálati jelentést
kikiildő levelében kezdeményezte. hogy a képviselő{estület tárgyalja nleg az e]]eoőzés
tapasáalatait' és a hozott határozatról adjon tájékoztatást.

Az önkományzat kéIhette, hogy az éItéke1ő megbeszélésen a \'izsgálatot végző
szakértő/vezető sza]<felügyelő személyesen vegyen lészt.

Jelentés tárgya|ása
A szakfelügyeleti vizsgáati jelentés 2003' ápriiis 7-én érkezett meg a minisztéri.unból'
A polgfumester, illetve a terü]etért felelős muntatárs nyila&ozata szeliít sem az illetékes
szakbizottság, sem a képviselő-testü]et nem táIgyalta a meg&kezését követő ülések során' s a
későbbiekben sem.
1992. évi LXIII. törvény (1) és (2) bekezdése értelmében a dokumentun nülvánossását
biztosílani kellett volna.
A szakfeiügyeletj vizsglílati jelentést nem hoáák nyilvánosságra sem kivonato]va' sem teljes
terjedelmében.
A fentiekbői következóen a képviselő-testtilet' seln a bizottság tagiai nem kaptak tájékoztatást
ajelentésrő1.
Mivel a testület nem tfugyalta ajelentést' az abban foglaltak megvalósításáró] hatfuozatot sem
hoztak.

Az oI(M KözmÍívelódési Főosztálya a jelentésben foglalt javaslatok további sorsiíról nem
kapott visszaieizést.



1.1. A javaslatok megvalósítása

Intézkedési ter!' nem készült' hatifuozathozatal nem
negYalósult, mert eleve il]eszkedett a telepü]ési
összefuggésben a jelentés létével.

töÍént' A javas]atok kisebb része
elképzelések közé' de ez nincs

Á vizsgálati jelentés javaslatai (szöveg
szerinti idézctek a 2002-ben elkésziilt
vizsgálati ielentésből.)

A javaslatok hatásáIa bekövetkezett
változások a vizsgálatot követő t-2 éven
belül (narriainkig)

A helyi közművelődési lendelet elkészítését az
1997. évi cxl' tön/ény ída elő, melyet a
NKoM Közmúvelődési lőosztályának
''szcn'ipontok és segédanyagok...'' c'
úrnulalója :' a,/ áltála.n adolt ir;sos
dol_umentumok és szóbeli tanácsok alapján
mie]őbb el kell készíteni' A törvényalkotók is
ieszögezik' hogy a szerencsés, ha a rendelet
egy megelőző ]akossági ku]tulális
igényfelmérésrc éptil. Elae Szeghalmon
kiilönösen nagy sziikség van! Ezért javaslom'
hogy egy szélesköú helyj. intéZméÍyek' civil
szervezetek társadalmi összefogásla épü]ó
replezentatív kulturális-szabadidős
igényfelmérés készüljön, s ebben kérjék a
Békés Megyei Miívelődési Központ segítségét.
s éljenek a pály.izati ]ehetőségektel is. Á
feldolgozott művelőclésszociológiai anyag
reálisan megalapozhatja egy középtávú
külturális koncepció elkészítését' iiínyt ad a
kulturális intézményeknek, szqa,.ezeteknek, s
vissza lehet témi a most elkészülő helvi
közművelődési rendelet Dontosítására.

7/2003. (lY 01.) sz. rendelet (ratrílyon kivü1
helyezve, s az új rendelet száma: 4l2rJ07 . (I.
2',7.\.

Kutatiís. felmérés nem töfiént

A Szeghalmon működő kulturá]is
intéznényeknek. civil szervezeteknek
javaslom' hogy a lakossági igényfelméIést
követően alakítsák meg a településen az 1997.
évi CXL. tv. adta joguknál fogva a Varosi
Közmúve]ődési Tanácsot.

A szeNezetek nem kezdeményezték
Közmúvelődési Tanács létrehozását.

Miután a Városi Művelődési Központ
kizfuólag alapfeladatával foglalkozhat, s ehhez
visszakapja közösségi tereit és célcsopoltos
helyiségeit. célszerú lesz a bizottságnak a
vMK muntatá.saival karöltve elkészíteni
bizonyos - az intézmény úi SZMSZ-be' illetve
mellékleteibe kefülő - múköclési
szabályozókat, mjndenekelőtt a vMK
Intézményhasmálati szabalyzatát, azt
Iögzíteni' hogy pl' kik, milyen célból' mikor
téritéssel vagy kedvezményesen. stb-
látosathatiák aZ intéznré 't'

54/2005' (IV 25.) okt' 5z.hatálozat.
ASZMSZ szabáIyozza a javaslatban
foglaltak körét'



A folyamatos kistéIségi kapcsolatok és más
önLormár] /ali "eladarok ellárására rrár
nleBléVö tar:u]á.ok minl;j;ra a \jros
kezdeményezhetné egy térségi srfuréti
közmÍivelődési tfusulás létrchozását, amely a
már korábban is meg1évő kulturális
térsegszcn e/ó l'ö/ponli szercplörel Újr.
megerősíthetné és a társulás pályrizatainak a
kultuliilis területre fordítható anyagi forásait
bővítené.
A kistérségen belüli városok között pedig a
jövóben funtcionális munkamegosztásra kell
töIekeclni. s ebben a kultula tefliletén is többet
vállalhatna a város'

Koordináló szerepe van az intéZményÍek a
Közkincs Program által létrehozott
kistérségi eg)'ütbnúködésben. Az
intézmén1wezető elkészítette a stratégiát
megalapozó tanul mánÍ' Iészt vetÍek az
értéktáI összeál]ításában. a kérdőívek
feldo1 gozásában, összesítésben' 

^ 
Kistérségí

Napok rendezvén-vsorozat szervezői voltak'
valamint fogadták a Körös-sánéti
Kézmúves váldorkiá11ítást'

Aá javaslom, akkor térjen vissza a városi
Öntormrínyzat az iítézméÍy normáis
muködeséhe/ szüksege: lét:zám e5

költségvetés megál1apításához' amikor
valóságos, megalapozott képet tud erről
alkorni: anikor c7 in1é/mén) egésue
mÍiködőképcs lcsz, s a Múvelődési KözpoÍt
egészét közművelődési rendeltetóse szelint
]ehet működte1ni.

54/2005. (IV 25.) okL. sz.hati]tozat.
Szabá1yozott.

Az öntományzati támogatásról a vizsgált
időszakban a VM'K' mellett különösen kevés
iutott a civj] kultüális szen ezeteknek is' A
város érdeke is - ftiképp, ha a téIségben
meghatfuozó tényező akar ]enni _ bogy ezt
kultwális téIen is bizonyítsa. Ebben a
töIekvésben még neves núvészeti csoportjaira
is támaszkodhat, amelyek tovább színesítik és
kiegészíthetik a VM'K kínálatát. Javaslom az
e célra foldítható kulturáis alapok
elkülölrítósét, s nyilviíros megpályázhatóságát
hj7tosítani!

Á Spor1 és Civil Szerr'ezetek Bizottsága
mindeu évben fogadja azoknak a civil
szer\'ezeteknek a tiímogatlísi kélelmét, akik
nláI egy éve nűködnek' és rendezvény
meÉ5/cnezesére. lebon1oIítá$_a l'crik.
lá'nogalá.L. Minden erben a kölrségrere.i
rendeletben dönteDek aZ odaítélendő
összegről. 2010_ben ez az összeg 13 mi1lió
Pt volt.
A páyázati jelleg nen bizlosított, a
döntéshez a szenezetek kérelmet nyújtanak
be.

Aá javaslom' hogy mielőbb meg kell ten'ezni
a VM'K' szakfeladat sze nti múködését a
város lakosságának intéZményes kultulális-
szabadidős szükségleteinck biztosítását. Ehlrez
ad -egi.:éger. td]'l]ponlol J/ a lalu.saÉi
igen1 lclnrcres. amel1et korábban mar
javasoltam.
A Városi Múvelődési Központ ''koncepciója''
inkább munkatervként basznosítható. de a
feladatok csoportosításával célszefÍi a 1997'
évi CXL. törvény 76. { 1-2. szakaszainak a-h
pontjai szerirt ldgolni. ré5,/irI ren a lör\ér)
szerint ebben sorolják fel a ''települési
önl<olmá1yzatok köte]ező köznlúvelődési
feladataif'. Iészint mefi vezérfonalat adnak a

A civil kapcsolatrendszer. koordinálás,
segítés maximálisan megvalósul.
A feladatok csopoltosítása a szakfe1adati
Iend sze nt töfténik, mely az alapító
okiratban kefü1 lögzítésre.



Lözml'\'elődési munka rendszelezéséhez'
végiil nem utolsó szempont' hogy ha a hét
poít mentén teLintjük át a telepillési
önkományzat kötelező feladatait" azonnal
látjú' hogy ho1 vannak helyi
arányeltolódások, il]. hiányok'
csak erősítendő a Művelődési Központ
tudatos törekvése az intézrnényen kíviil cir'il
kulturális-szabad idős szeNezetek
összefogására, segítésére, amelynek következő
állomása lehetne' ha a továbbiakban, mint a
település Civil Háza gondozná ezt a terü]etet'
ha núÍ visszanyefte ehiez az objektÍv
feltételeket isl
Az új képviselő-testület előtt legfontosabb
feladat a vMK múködőképességének a
feltételeit megteremteni; az életveszélyes
ál]apot elhfuítása s a M!4K eÍedeti
funkcionálrisához sztikséges fe1téte1ek
(helyiségek, eszközök' terek) biztosítása.
Javasoltam az rr11. revitalizációs pályázat
benÉjtását a NKÖM Közművelődési
Fóosztályrihoz'

Revitalizációs pályázatot nem nyújtott be a
fenntafió' Avis major alapból igéoyeltek. s
kaptak fonást.
A művelődési központ legfontosabb
fe1újítása, beruházása, nüködőképességének
heI] real l iü.a "ncglönen! 2on2-200]-bdn'

Helyi feladatátcsopoltosítással vagy más
mrrnkalröri átrendezéssel pi'Íosítva - amit a
fentiekből az onl(ormányzat elősíteni kíván -
érdemes önál1ó rnuntakörú. felsőfokú
rnűvelődésszervező vagy kulturáis menedzset
szakos végzettségű munlratiírssal elláí]i a
közműve1ődés_iEazgatás feladatait.

A közmúvelődés-igazgatás feladatköIében
az önkormá]yzat pedagógus-
núvelődésszervező végzettségíí munkatfusat
a1ka1maz.

Sokat segíthetnek a médiunrok. a vríros
honlapjának szakszcrií és folyamatos
karbantaltása' s leg1óképp egy városi Írjság'
anri most hiányzik'

A város honlapj a igén'ves, naprakész
bformációkl<a1 múködik.
Vár'osi Írjság nincs. ám igény sem meriilt fel
erre. Kéthavi lapkéntjelenik meg a télség
íljsága a Körös-Sfuaéti Hírlap'

A Sörfesáiváon túllépve, de aá is beillesztve
- célszerii lenrre a vIíos - városkömyék
lakosságának egészél'rez szóló
hag)'ornán)tcrerntő jellegií attraktív
ÍagyrendezvéÍyben is gondolkodni' amelyet
rnár idegenforgalmi cé]lal is rendezfietnének. A
beszélgetéseim soÍán feineriilt
Boszorlan1lesztirát aldpölielkil]t és
kii'rdLrÍáskénL alkalrna'nak Idnom cÍc. es al_ra

is, hogy fölrázza a szunnyadó, széthúzó helyi
társadalmat; mozgósítsa és egyesítse azokat,
akik még tenni akarnak a te1epülésért. A
rendezvény idővel khőheti a sárréti térség
idegenforgalmi vonzereiét is.

Az akl<o Boszorkrínyfesztivál_ötletből
mifua a térségben meghatfuozó turiszfikai
jelentőséggel bíó rendezvény vált.

Az iíúsági és a Í'e]nőtt korosztáy kulturiális_ V \nbru:' Mou go a köm\ éL ma '5 mülödd



szabadidős eh'fuásajra különösen figyelni ke1l
a nűvelődésszociológiai felméIésnél, hiszen
eddig az ő lehetőségeik csolbultak a
legjobban! Az nralis ldtapintható, hogy az
Ambrus Mozgó kiesése kÍilönösen a fiataloka1
sÍljtotta. A szíl]táz és a moziterem
hel}'reállítását követően célszerű ]esz a
könyékben érintett telepillések illetékeseit is
bevonva (l1' a SáÍéti Közmúve]ődési Társulás

'é\er) - a nozi be7áÍá.án lirül - újra
végiggondolni, hogyan lehetne - akár cé]zott
öÍtományzati támogatással is - mÍíködtetni
e7't a mozil, amelyet a Íiatalok nagyon
hirínyolnak, s amely nemcsaik szép. ta]ár még

múve]ődéstöÍénetiorczágosan is
különlegesséq.

egyetlen mozija' A hódmezővásáIbel)'i
Mozgókép Kit-val kötött ellátási szeÚődés
alapján heti egy alkaloÍrmal van vetítés.
A2009-es statisztikai adatok: 52 előadáson
a ]átogatók száma 7] 8 fő' átlag: 13,8 fő.

Hirinyzik vag'v nagyon eset]cgcs a települési
kuIturális \nord inácio. iIl'orm;cio az
intéZnények, szervezetek között. Az
ételmiséget valosi szinten kellene integráini
és a civil krr]truális szíerát is nozgósítani'
Javítani, erősíteni és gazdagítani ke11ene az
önkományzat kapcso1atrendszerét miod a
lakossággal, 1nind téIségi és nenzetköZi
(testvértelepülési) vonatkozásban.

Apolgánnester és a kulturális terület
ügyintéző főtanácsosa koordináció jával az
intézrnények. vállalkozók és civii
sze|r'ezetek vezetői sziímára, évente két-
három alkalommal összejövetelt szen'eznek,
ahol megbeszélik a terveket, elképzeLéseket'
főként a rendezvényeket illetően.

A kulturális-köznúvelődési Ínuúa helyi
presáízsét és az é r]tett testületek, szervek
felelősségét js jobban tudatosítaíá. ha az
SZMSZ_ben mogfogalmazást üyeme az 1997 '

évi CxL. törvén)' 76. s (1) bekezdése,
miszednt''A te]epülési öntormánlzat kötelező
lelddala d heI)i köunuvelódesi terelen1scg
t.imogatása'"

A 4/1995 . (III. 21 .) sz. rendel et az
Önkormányzat SZMSZ-é.őI nem
tar1lalr].'azza.

Javaslom' hogy az szMsz' mellékletében
rögzítsék és részletezzék a bizottságla
átruházott jog- és hatásköIöket és fontosabb
feladatait; pl. az intézmények (vMK) éves
muntateNének véleményezése' elfogadása,
kultuúlis jellegii elképzelések' beszrímolók
véleményezése. lakossági civi1
kezdeményezések támogatása. részvétel a
helyi L_ulturális intézmóny irányításában,
ellenor/éseben l qq]' e\i XX' rö-rén1
111'{.(1) bekezdés.

A 4/1995. QII' 27.) sz' íendelet az
oltormrínyzat SZMSZ-érőI nem
tatlalmazza.

A közművelődési rnunka és az édntett
bizottság preáizsét is emelné. ha a bizottság
I_á.ban is rög,/i.etL ler\ s/crinl dolgozna e'
évente a Képviselő-test|iletnek beszánrolna
munkái fu ó1 és tapasztalatairól.

A bizottságnak munkateNe nincs, évente
beszánol a testületnek a tevékeoységéről.

\en csupin a SzeÚalni Városi sajnos a kitüntctések. elismerések e



ntornriínyzati gyakorlat, de itt is tetten
érhető, hogy az ö tormányzati cik1usoltérrt
válasáott tcstületek' bizottságok a
hatáskörükbe lévő szaktefliletek, intéZménYek
(e" ott doJgo/ó szencl1ek) te\éken).éÉe
rnegíté]ésénél. elismerésénél cs1]pá11 azÍ az
időszakot veszik figyelernbe (o1ykor még azt
sem) amelyben ők is tisztséget töltijttek beI
Kiilönösen a kultÍÚa területén célszelú
visszatekinteni táYolabb.a is. hiszen - mint
például szeghalmon - a várcs lna mé1tiín nagy
híni Úúvészi csopo jai a nel]éz köflilnények
köZt működő Városi Műve1ődési Központ
néprnűve1őirrek segítsége nélkü1 rrra nem
biztos, hogy eljutottak volna oda, ahol

te.i.ileten tkiin fordulnak c1ő. Ahosszú ideje
aktív mun katiÍsak, civi1ek sen'r

reídelkeznek kultrllális kitüntetéssel-

1.2. A javaslatok hatására bekiivetkezett Yáltozások
A szakfeiügyeleti vizsgálat 2002. októbel 15. és december 15. között zajlott. A vizsgálat ideje
és a jelentés ncgéIkezése közben lefol}t átszelvezések, intézkedések nriatt lnáI teljesen új
helyzet álh e1ő, mint volt a vizsgálat kezdetckor Ajelentés mcgá11apításai okafogyottá váltak,
lriszen iclőközben vezetőj pál"váztatás. intézményi átszervezés töfiént meg. MiIú' az előző
jclentésben is szelepelJ az alapfohi múvészetoktaíis kiválásáról 2002' augusztus 14-i iilésén
döntött a Képvise1ő-testü]et' Azt intéZményvezetői pál)'áZat e1ső körben 2002.
decemberében eredmén}'telen volt, a képviselő-testület óryénytelenítette' s 9/2D03. (I' 27 ')
.z' hotá'oza'tal rrj pál1azari kiirá5L L(tl kÜ//e.
A jelentés 2003' április 7_én éIkezett meg. A képviselő-testület a pályáztatási eljiírás solán a
46/2003' (Iv. 15') Ökt. sz' hatiírozatiíval a Múvelődési Központ igMgatói álláslrelyére
kineveáe Malóthy Györgynét' A Milvelődési Központ alapító okilatát a képviselő-testület
még ebben a hónapban, 59/2003. (IV 28') Ökt. sz' hatáIozatával módositotta. s a Művelődési
Központ elncvezését módosította: Műve1ődési. Spot, és Szabadidőközpont Szeghalon néWe.
'ltlcphe1yci közé sololta a városi spotlcsamok és Sporttelepet illetve a vlfuhelyi liúsági
Táboft'
E megváltozott helyzetre aiclentés koDk1étjavaslatai már ncm igaziín vonatkoáak. íg)r azokat
teljesen fig}'eimen kívül hagÍák' nem tárgyaltlík' Az abbó1 megvalósult iavaslatok
esetlegosek' s a heiyzettől fiiggetlen problémaköIre iún}'u]ók voltak'
Az önkormányzati kötelezettségÍe vonatkozó javaslat, a helyi közmúvelődési rendelet
megalkotása" rrrcgvalósult'

2. A közművelódési feltételrendszer jogszabályok áttal meghatározott jcl€Dlegi he|yzet€
Szeghalonr város a Dél-al1ijldi légióban. Békés megyében, a Szegha]mi kistéIségben
található. 2009. januáÍ 1_i lakónépcssége 9700 fő'
A közmúvelődés jelenlegi fe]téte]ei megfelelőek. Az önkományzat intézmény fenntartásáva]
_ MíN,elődési. Sport, és Szabadidőközpont szeghalom 1átja eI az 1997 ' CXL' tv-ből adódó
közmiívelődési feladatait' Az jntéZmény személyi feltételei a muntavégzést lehetővé teszik' a
szakalka]mazottak létszáma a vezetőve] együtt 2 fő.
Az intézmény két telephellyel rendelkezik, székhe]ye a MÍivelődési Kö7-pont épületében van.
A közmúvelődést tekintve a meghatifuozó a Művelődési Központ' mely rendezett' felszerelése,



állaga kielégítő, nagÍclme felújított.
PéDzügyi feltételeit a több lábon állás jellemzi. részben a fenntartó által biztosított működési
támogatás, részben pedig a saját bevétel és a páyáZatok biztosítják a miiködésének, tafia]mi
tevékenységének fonásait.

Az intézmén-v éves költségvetése az utóbbi két évet tekintve 42-43 millió Ft. me1yből a
fenntafió támogatása 30-j1 millió Ft-ot tesz ki'
Az intéZnény lendszeresen n1újt be pályázatokat' Az öntormányzat é1 az érdekeltségnövelő
pályázat lehetőségér'el, nelyen 2009-ben 223'000 Ft-ot n)ert ei technikai eszközök
fejlesztésére-
A leladalellátásla közmúvelődési megállapodást nem kötőttek.

Az önkormányzat telepiilésfojlesáési koncepcióva1 rcndellrezik, ezt a 118/1999. (VIII' 20.)
okl számú határozattal fogadta el a képviselő-testtilet. rrrelyet a 130/2007' (12. 2t.) Ökt'
Hatálozattal módosítottak' A telepiilésfeilcsztési terv egy nondattal szól a mrivelődési
intézményekől' s az is kontrét feladat" nem stlatégiai je11egű célkiííZés' KulturáIjs,
közművelődési koncepcíó nem késztilt.

A település a köznúvelődésről szóló helyi rende]etét az 1997' cxl' tön'ény előííásainak
negfelelően elkés7ítette. s elfogadta azt a 7/2003. (Iv 01.) szrímon' .Ie]enleg mií e lende]etet
a képvise1ő-testtllet hatá]]'on kívül hel)'eáe. az ui rendeletet 4/2007. (II. 27.) számon fogadták
el' A.ioganyag a he1yi feltételeknek. helyi realitásoknak megfelelően fogalrnazza meg a
célkitűzéseket, feladatokat, szervczcti kercteket, igazgatási feladatokat' finanszírozási elveket.
Rendelkezik a nem tiszta profilú közművelődési intézmények feladate]látásáról is.

A képvise]ő-testiilet kulturális-közmírvelődési tevékenységeket notivá]ó támogató helyi
rendszefl működtet. A Sport és Cir'il Szen'ezetek Bizottsága minden évben fogadja azokrrak a
civil szerwezeteknek a támogatási kérelmét, akik máI egy é\'e mííködnek. és rendezv'én1'
negszervezéséIe' lebonyolításfu'a kédk a támogatást. Minden évben a kö]tségvetési
Iendelctben rögzítik aZ odaítélendő összeget' Ez a keret 2010-ben 13 mi11ió foriÍt volt'

Az önkonná]yzat ku1turá1is-közr'rrúve]őc1ési célú közalapítvánÍ nen,l hozott létre.

A Múvelődési. Sport, és SzabadidőköZpont tevékeíységéről nem készü] évente beszámoló. a
képviselő-testijlet nem hagyja ióvá rendszeresen' évente a7 intézmény munkatervét' csak
költségvetését.
A beszánoló íendszeftelenül, megközelítőleg kétévenként kerü1 a testiilet elé' A munkaterv
jobbán lendezvénytervet je]ent, s ezt a költségvetés-készítés kapcsán eg"vezteti a hivatal
szakerii]cti felelőse' az intézményvezető, s a polgárnestet. Az 1997 ' évi cxl' t\' 78' $ (5) b)
pontja kötelezi a feÚntaltót a munkaterv jóváhagvására. A képviselő-testiilet í{a elő a
közniivelődési intézmén)' számifua a mu (aten, készítési kötelezettséget' Cé]szel.ti a
munka1erv tafia]rnába befoglalnj az évos célkittzések meghatározását' a tervezett eseménvek,
r'endezvények felsorolásrín túl azok célcsoportját' bel.vszínét, várható részt!'evői létszámlít.

A képviselő-testii]et mulrtáját több bizottság is segíti. A bizottságok köZül aZ oktatási és
Kultrllális illetve a Sport és civjl Szervezetek Bizottsága fogla1koznak kultiLráIis-
közmúvelődési témákkal' A bizottságoknak saját rnunkate.vük nincs. a napirendek
alkalmMkodnak a képviselő-testiileti iilések napirendiéhcz. Tevékenységükről évente
beszímolnak a képvise]ő-testü1et e]őtt'



A település a 2004 évi cxll. törvény felhatalmazása alapián csatlakozott a szeghalom
Kistérség Többcélú Tfusuláshoz' A kistérségen beliii Szeghalon szerepe.ielentős'
meghatlíozó.
A Mril'elődési' Sport, és Szabadidőközpont kooldináló szerepet vállal a Közkincs Progran
á]tal létrchozott kistérségi eg)'iittnúködésben. Az intéZmén}'vezető elkészítetle a statégiát
megalapozó Íanuln]ányt' részt vettek az éitéktár összeálításában' a kérdőívek
felclolgozásában, összesítésben' Á Kistérségj Napok rendczvénysolozat szcrvezői voltak,
valamint fogadták a Kölös-Sáüéti Kézmúves vándorkiállítást.

A Polgánnesteri Hivatal a Hatósági és Szerr'ezési Iroda egységéhez tartozóan a szakterületért
felelős vezető főtanácsost alkalnaz. A pedagógris végzettségii munkatars népmítve]ői
szakvégzettséggel' s szakanai gyakorlati tapasztalattal is Íende1kezik'
A Polgármesteri hivatal részben naga is nyújt be közmrívc]ődési célú pá]yázatokat
(éIdekeltségnöveló), részben végzi a városi iinnepségek megszervezését, továbbá koordináló-
irányító feladatköfl tölt be. Bves városi lendezvén)Íen'et je]cntet meg' melyben a szervezetek,
intéZmények által megvalósítandó plo$anok is szerepelnek.

KözműveIődési intézmény
A Művelődési, Sport és SzabadidőköZpont Szcghalom többcélÍl intézményként' önáilóan
tnűködő és gazdálkodó költségvetési szen'ként tnűködik' Az intézmény alapító okjratában
mcghatfuozott alapfeladatok a következők:

- művelőclési központok. házak tevékenysége
- máshova ncm sorolt külturális tevékenység (mozi)
- spofiintézméuyek.spoúlétesítményeknúködletése
- üdültetés

Alapító okiratát a kép\'ise1ő-testü1et a 59/2003. (rv 28') Ökt' sz. rendelettel módosította' így
többcélú a1alr_u1t intézménnyé az addigi Városi Miive1ődési Központ.
Az intéZmályi sZMsZ-t az 54/2005. (Iv 25' ) Ök1. sz' rendelcttei ha$ ta jóvá a Képviseló_
tostiilet. A mellékletekben szabályozta a munkarendet' használati lendet, térítési díiak a
haszrálati méfiékét is. Az alapító okimtot éS az sZMsZ-t a 2008' évi CV törr'énynek
megfelclően átdolgoztrik.

Á Vrírosi Művelődési Központ tevékenységén tú] az Arnbrus Mozgó (mozi), a Városi
spoftcsanok és Sporttelcp illetve a Vrirlrelyi Ifiúsági Tábor is az intézmér'ry részét a1kotj/Lk'
Az intézmény működéséhez 10 fős létszánrteret á11 lende]kezésre. A Művelődési, Spot-és
Szabadidő Központ ,1 szakfeladatot lát el' szakmai feladatot két fő. szakirlínyú felsőfokú
végzettséggel' több éves szakmai gyakollattal rendelkező munkatfus végez' A gazdasági
vezető szintén felsőfokú végzettséggel lendeikezik' 1 fő ügwiteli alkalmMott clolgozik az
intéznényben' aki az eMagyarország Pont működtetésééft, illeh'e a mozi feladataiért'
talamint az Tnterncl 5/olgallalá5<n fe]eló('

Az intézmén-v szemé1yi anyagainak kezelése lendezett, mintaszerií, dokumentáltak a
képesítések.

A ku1turá1is szakemberek szervezett képzési rcndjéIől, követelmérryeiről és a képzési
finanszírozásró] szóló 1/2000. (I' 14.) il1' a 12'/2002 (IV 13') NKÖM rendeletek elóírásai
alapirin intézményi továbbképzési. s éves beisko1áZási tel\' készült.

AZ intéZményi beszámo1ót a míiködésről a testű]et korábban nem tá_rgya]ta meg évente.
azonban 2008-ban illetve 2009-beÍ már tárgyalta' A munkaten' elkészül, Íím taÍaImát
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tekintve inkább lendezvényter\'. A kö]tségve1és e]készítése nlinden évben egyeztetéseket
követően Zaj1ik.

A 2009' évj beszámoló és a közműr'elődési statisáikai ielentés alapján megá1lapítható, hog]' a
közmírve]ődési intézményben részben amatőr múvészcti csopoúok. klt]bok. köIök' ci\'il
szeryezetek levékenységei kapnak helyet Q{1.ugdíjas KlLrb, a Sárrét Népdalkör. a Prc Musica
Kónrs. a Szeghalmi Ku1tuális Eg-vesiilet). résben kü]só szervek tevéken1'ségeit fogadjrík. de
nagy szrámban valósu]nak meg saját szervczésú események is, nind kisközösségi' mind
teleptilési vagy térsógi vonzásköniek'
AZ intéZnény aZ 1993. évi XLVI' tön'én)'nek eleget tesz _ éves közműr'clődési statisztikai
jelentést küld.

A he|) i közmú\ elódés f!rydb rés/Ner di
AZ öntományza1i intézmények köziil a Sárréti MÍlzeum illetve a Nagy Miklós Városi
Kön-lr.liír végez köznűvelődési feladatellátást. E tény a helyi közművelődési lende]etben is
feltiintetésre kerül. Tevékenységük sokszinti, rendeznek pl. rendhagyó ilodalomórákat,
költészet napi megemlékezést' stb.
Temészetesen aZ oktatási-nevelési iÍtézmérryek is bekapcsolódnak a vrlros kulturáis életébe.
Észben saját rendczvényeikkel' Iészben a v.fuosi lendezvényeken töfiénő közrenúködéssel.
igy a Tildy Zoltán Általános Iskola. Alapfokú Miívészeto]<tatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai szakszolgálat és a Péter Andús Gimnázium és Szigeti En&e szakképző Iskola és
az óvodák is. Túl ezen a tehetséggondozás, a szaktörök működtetése szerepelnek pedagógiai
prcglamjukban.
A r'árosban bejegyzett alapítványok jelentős része az intézmér]yekhez kötőclik. több közüliik
iskolai alapítYán}'. de a könrryűzenót illetve a n1ug<lijasáLat segito alapítvlínyok is
megtaláhatók' Az eg}'esületek' alapítványok. körök egy része a Műveiődési Központban
működik' tijbb közüliik l]eti rendszelességgel ott taftja összejöveteleit''
Az amatőI núvészeti csopoltok szervezetei a fofásteremtést. működtetést tűáék ki célui'
Rendszeresen bemutatkoznak a \'árosi, tótségj esemén\ckenJ Iendezvenyelen, mint pl' a
Sárrét Népdalköt A Körös-Sánéti Hagvonlá]rlöIZö IjásZ Egyesület, Sfuréti Táncspolt
Egyesület, Pro Musica Egyesiilet.
A telepiilés a téIségi kéthavi lendszerességű lap. a Körös-Sáüéti Hírlap állandó szereplőie.
eseményei, kultulális hírei rendszeresen megjelennek a 2000 példányszámú periodikában.

3. Összegző megállapítások, jaYaslatok

Szeghalom város onkormányzata a 2oo2' évben készült, s a 2003. április 7-én negkapott
részletes és átfogó közmílvelődési szakfelüg]'eleti vizsgálati jelentést nem táIgyalta. a benne
fogla1t javaslatokat kisebb részben hasznosította' A jelentés elkésztilése és megéIkczése
közötti i(lőszakban történt közmÍivelődési intéznény átszen'ezés illetve veze1ő\'iíltás a
megállapítások nagvobb fészét okafogyottá tette. Az elkészült jelentést. mint helyzetelemzést
felhasznáhatták volna a döntések meghozatalakol hiszen a]íroz helvi szintű elemzés nem
készült.

Szeghaiom a Dél-alÍtildi régió' Békés negye, a Szeghalmi kistérség 9700 fős vrirosa. A helyi
társadalom életébcl fontos szelepet tölt be a bagyonrányápolás" a ku1tura, a ,.sárrétiség',.

Az öt]ko1mfu]yzat a szabályo7ó közmÍivelődési feladatellátás sziikséges dokunentunaival
Iendelkezik, igaz' a teleptilésfeilesztési ten'e a kultuát-közmiivelődést említés szintenjeleníti
csak mcg.
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A helyi közmiivelődési ler]deletet 2003-ban alkotta meg a testtilet, majd a' hatál)'on kívül
helyezve a 4/2o07. (II'2 7.) számon elfogadta jelenleg is éIvényes rendeletét. A jogarryag az
előíIásoknak megfelel. a 1relyi viszonyokat megieleníti, a feladatellátást enrrek mcgfelelően
szabályozza.

A képviselő_testület költségvetésében az intézménvfenntartáson illetve a városi szintű
rendezvények támogatásán tÍrl helyi tamogatási rendszert is működtet. A szorvczetek
kéIelmeit elbírálva rcndezvé]I'támogatlist nyújt éves szinten kb' 13 millió Ft nag)rságlendben.

A Művelődési. Sport és Szabadidőközpont Szeghalo]n a város többcéiú közmúvelődési
intézménye. Munkate1a/e főként rendezvét1)'terv, az utóbbi két évbe[ a képviselő-testtllet
táIgyalta azt. Kö1tségvetését. mel)' többköIös egyeztetéssel készü], évente hagy|a jóvá a
testü1et.

A polgámlested hir'atalban a területéft felelős vezető főtanácsos pedagógus-népművelő
végzettséggel lendeikezik' AZ intézménn'vel napi kapcsolatban ál]. A hi\'atal maga is végez
köZnúve]ődési tevékenységet, vifuosi esenénynaptárt. rendezvén\'ter_vet ielentet meg' s a
\JIosi l:innepségek n'egs7er\e/e.el \ eg/i'

A feladatellátó intézmény meghatározó szelepet tölt bc a város köZmúvelődésében' Részben
befogadó, részben saját szervezői szelepet lat el' Eplilete. tdtg]'i feltctelrendszere megfelelő,
további bővítést tervcznek' Szaka]kalmazottai felsőfokú végzettségűek-
A he]yi feladatelláláson túl a téIségi kultu1ális élet szervezésében isje1en vannak.
Te\'ékenységük.ő1 lendszercs' éventénti köznúvelődési statisztikát készítenek.

Ateiepü1ésen a közmúvelődési fe]adatellátásba bekapcsolódnak a helyi civi1 szervezetek" az
önkormányzati femtaftású oktatási intézmén]'ek és közg}iÚtemények is'

Javaslatok
- Az 7997. évj cXL. tv' 78' s (5) b) pontja kötelezi a fenntaftót a munkaterv

jóváLhagyására' A képviselő-testiilet í{a e1ő a köanúvelődési intézmén-t számara a
mulkaterv készítési kötelezettséget. Cólszeni a munkaten/ tartalmába befogla]ri aZ
éves célkitúZések meghatározását, a ten''ezett eseméíyek, rendezvények fe]sorolásán
túl azok cé1csoportját, helyszínét' várható résztvevői létszámát' A
munkatcn'készítésse] egyideiííleg készüljön el az előző évi beszfu.Doló is az intézmén'v
tevékenységéIől. s azt a Képviselő{estiilet 1űzze napi.endle.

- A helyi kultuális támogatások rcndszelét célszelú lenne pályázati formában
núködtetni. A szeNezetek a pályázat kido]gozásával több infomációt
szolgá]tathatnának a döntéslrez. mint egy kérelem benyújtásával'

Békéscsaba. 2010. június l4' ^l 
^Jo(á" ,1-.;o

Rálá7s Mír;' )Kölc
i szakértő
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