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1. számú melléklet a …/2022. (….) Önkormányzati határozathoz

A POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK
BESZÁMOLÓJA A RÉSZÉRE MEGHATÁROZOTT
2021. ÉVI CÉLFELADATOKRÓL

1.1.

A

célfeladatok

a

veszélyhelyzet

kihirdetéséről

szóló

478/2020.(XI.3.)

Kormányrendelet (a továbbiakban. Kormányrendelet) 1.§-a alapján kihirdetett
veszélyhelyzet fennállása alatt:
- A veszélyhelyzet utáni intézményi működésre történő felkészítése az épületnek
(állagfenntartó munkálatok, átépíttetés elvégzése, koordinálása):
Mivel a kinevezésem után az intézmény még több hónapig zárva volt a látogatók előtt, így ezt
az időszakot minden szempontból a „megújulásra” próbáltuk használni. Arra törekedtünk, hogy
a nyitás után ne csak tartalmilag, hanem látványilag is egy egészen más intézmény fogadja a
hozzánk betérő látogatókat. A munkák nagy részét magunk csináltunk Sántha Ferenc
karbantartó munkatársunk vezetésével, csak ahhoz kértük szakember segítségét, amit mi
magunk nem tudtunk kivitelezni.
Főbb átalakítások a teljesség igénye nélkül:
•

a régi büfé helységben lévő válaszfal kibontása

•

a terület alkalmassá tétele a kiadáshoz: víz és elektromos kontroll óra felszerelése

•

az összes barna csempe átfestése szürkére (büfé, előtér, folyosó, klubterem)

•

narancssárga fafelületek fehérre festése

•

recepciós helység dekorációs festéssel való díszítése (Pomáz logó)

•

gyerekbirodalom kialakítása és dekorációs festéssel való díszítése (elvarázsolt erdő)

•

mosdó ajtók lefestése, dekorációs festéssel való díszítése (férfi – női alak)

•

emeleti termek ajtajának átfestése más színre

•

elhasznált kilincsek újra cserélése

•

állagmegóvó kisebb javítások elvégzése

•

emeleti termek funkciójának meghatározása, és a hozzá illő környezet kialakítása

•

sok év alatt felhalmozott holmik selejtezése, lomtalanítás, helyek felszabadítása
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•

érintésvédelmi felülvizsgálaton feltárt hibák kijavítása

•

az intézmény logójának / arculatának megtervezése

•

idézettel és logóval ellátott útbaigazító táblák kihelyezése

•

az intézmény részére felajánlott virágok befogadása, kihelyezése

- Az intézmény online térben való működtetésnek kiépítése, amely magában foglalja a
virtuális programszervezést a település kulturális életének bemutatására fókuszálva:
A mai világban elengedhetetlen, hogy egy kulturális intézmény valamilyen formában jelen
legyen a virtuális térben, ehhez azonban szükséges volt megteremteni a megfelelő feltételeket.
Első lépésként elkezdtük aktívan használni a facebook oldalunkat, hogy minél több követőt
szerezzünk. Az új weboldalunk elkészültéig ez volt az elsődleges tájékozódási felületünk. A
zárás hozta kényszer még inkább előtérbe helyezte az online tér fontosságát. Az elmúlt évben
több online programot is életre hívtunk, melyek közül most csak a két nagyobbat említeném: A
Magyar Kultúra Napi videó sorozat valamint a nagy sikerű Romhányi 100 online versmondó
verseny. Sajnos még mindig nem sikerült megtalálnom azt a technikus / videós / fotós
munkatársat, aki maradéktalanul el tudná látni azt a feladatot, amit elvárnék tőle, így ezen a
területen még számos olyan tervem van, amit eddig nem tudtunk megvalósítani. December
elején megtörtént a WIFI rendszerünk korszerűsítése is, így most már egy olyan technikai
akadály is elhárult, ami eddig megnehezítette az élő bejelentkezések, közvetítések kivitelezését.
- Az intézmény épülete körüli terület gondozása, kertészeti munkálatok megszervezése,
koordinálása:
Az épület körüli terület gondozását - fűnyírás, sövénygondozás, gyomlálás, szemétszedés,
söprés, faöntözés, viráglocsolás - az intézmény munkatársai végzik.

A nagyobb városi

rendezvények előtt, a Pomáz Kft. munkatársai segítenek nekünk a tereprendezésben. Idén
nagyon sok középiskolai diák töltötte nálunk a kötelező közösségi szolgálatát és közülük is
sokan segítettek a ház körüli munkálatokban.
- Az intézmény épületében lévő büfé helyiség bérbeadása tekintetében tegyen lépéseket.
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A büféüzemeltetésre kiírt pályázatunk sikerrel zárult. A nyertes pályázó a Kell egy hely Kft. az
átalakítások elvégzése után - a látogatók legnagyobb örömére - májusban megnyitotta
intézményünkben a Pöttyös Bögre Kávézót. A kávézó nem csak vendéglátó tevékenységet lát
el, hanem programjaival rövid idő alatt a pomázi közösségépítés egyik aktív motorjává vált.
- Szervezze meg a helytörténeti gyűjtemény látogatásának módját, erre vonatkozón dolgozzon
ki koncepciót:
A gyűjtemény áprilisban került a PMHK alá. Ez idő alatt visszaállításra került a kiállítás sok
évvel ezelőtti formája, és megkezdődött a máshová került tárgyak begyűjtése. Két nagyobb
sikeres rendezvényünk volt az idén, a Tájház megnyitója és a Kulturális Örökség Napja. Igazi
áttörést azonban az október hónap hozott. Reményi Erzsébet személyében új gyűjtemény
kezelője lett a háznak, aki egy egészen más lendületet hozott az életünkbe. Az ő sikere a
Karácsonyi Tájház is, amit december hónapban több mint 650-en tekintetek meg. A gyűjtemény
látogatásának módját az ez évi tapasztalatok alapján közösen fogjuk finomítani, átdolgozni.
Személy szerint nagy reményt fűzök a közös munkához.
- Vegyen részt a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37/A. § (7) bekezdés a.) pontja
alapján helytörténeti gyűjteménynek a közérdekű muzeális kiállítóhellyé nyilvánítási
eljárásában
Az eljárás sikerrel lezajlott. Itt szeretném megjegyezni, hogy nagyon sok segítséget kaptunk a
Pomáz Barátai Társaságtól, akikkel intézményünk egy megállapodást is kötött. A megállapodás
értelmében a társaság szakmailag segíti a Tájház munkáját.
1.2. A célfeladatok Kormányrendelet 1. §-a alapján kihirdetett veszélyhelyzet
megszűnésének napjától:
- Az intézményi költségvetésben meghatározott bevételeit növelje, profitorientált szempontú
gazdálkodást folytasson:
2021-ben a bevételünk nagy része főleg bérleti díjakból állt. Egyre több terembérlőnk van és
tulajdonképpen már nagyon kevés időpontban van lehetőségünk új bérlőt befogadni.
Szükségesnek látom a civil szervezetek valami féle korlátok közé szorítását, mert ahogy a
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mellékelt táblázat is mutatja, összességében nagyon sok alkalommal veszik igénybe az
ingyenes lehetőséget, ráadásul olyan időpontokban, amikor pénzért is ki tudnánk adni a
termeket.
A kávézón kívül az egyik emeleti termünk is tartós bérletbe van kiadva, fix havidíjért, valamint,
az épület oldalában lévő terület is, ahol az Alza Box található.
Jegybevételt keveset termeltünk, mert előadásaink nagy része a „Köszönjük Magyarország
Program” támogatásával valósultak meg. A program lényege, hogy intézményünk ingyen juthat
előadókhoz / előadásokhoz viszont cserében mi sem kérhetünk pénzt a jegyekért. Ez egy
nagyon jó lehetőség volt arra, hogy pénzügyi rizikó nélkül újra kultúrát hozzunk a pandémia
után éledező intézménybe.
Az viszont ennyi idő alatt is egyértelműen kiderült számomra, hogy az épület adottságai nem
alkalmasak a nagyobb bevételű rendezvények befogadására. (pl. esküvő, bál) Néhány alkalmat
be lehet vállalni, de nagyon minimális a szomszédság tűrőképessége, ami tulajdonképpen
érthető, hiszen levegőztetés híján az ablakok állandó nyitogatása az egyetlen lehetőség az
oxigén cseréjére.
- Maradéktalanul hajtsa végre a programtervben meghatározottakat, - valósítsa meg a nyitott
művelődési ház elvét:
Véleményem szerint, ami a terveimből kivitelezhető volt ebben a kiszámíthatatlan időszakban
az megvalósítottunk, de emellett programunk számos olyan elemmel is bővült, ami nem volt
betervezve. Az év legnagyobb tanulsága, hogy gyorsan kell alkalmazkodni a váratlan
helyzetekhez, és ha szükséges, el kell engedni az előzetes terveket és ki kell találni valami újat.
Minden nehézség ellenére az intézmény sokkal hamarabb életre kelt, mint amire számítottam
és úgy érzem, hogy idén sikerült olyan alapokat lefektetnünk, amikre a jövőben nagyobb
biztonsággal építkezhetünk.
- Aktívan vegyen részt a pomázi civil szervezetek intézmények és az Önkormányzat
programjainak szervezésében, azok propagálásában:
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Intézményünk igyekszik együttműködni mind a civil szervezetekkel, mint pedig az
Önkormányzattal. Lehetőségeink szerint megpróbálunk segíteni amiben, csak tudunk, persze
ennek megítélése nem a mi feladatunk.
- A helyi kulturális és művészeti feladatok ellátása tekintetében szorosan működjön együtt a
Pomázi Zenekastély Nonprofit Zrt. ügyvezetőjével:
Ennél a pontnál is azt tudom mondani, hogy amennyire a lehetőségek engedték megpróbáltam
segíteni az ügyvezető úr munkáját. Többször nyújtottam hangtechnikai segítséget valamelyik
programjához, valamint volt egy olyan színházi előadás is a kastély parkjában, ami közös
szervezésben valósult meg. Véleményem szerint akkor tudunk majd érdemben együttműködni,
ha sikerül megvalósítanunk valamilyen egész városra kiterjedő fesztivált, programot. Sajnos az
idén ezt nem tudtuk kivitelezni, de bízom benne, hogy jövőre akár hagyományteremtő nagyobb
rendezvényeken is lesz majd lehetőségünk együtt dolgozni.
- Kapcsolódjon be a pomázi fiatalok drogprevenciót célzó felvilágosító programsorozatába,
tárgyban adjon számukra többcsatornás (elektronikus úton, szóban) tájékoztatást:
A 2021-es évben intézményünk prevenciós szemléletének fókuszában a közoktatási
intézményekkel, a gyermekekkel foglalkozó civil és társadalmi szervezetekkel kapcsolatos
együttműködés kialakítása, megújítása állt. Mivel az iskola társadalmi beágyazottsága, azaz
más társadalmi intézményekhez való kapcsolódása meglehetősen sok lehetőséget kínál a drog
prevenciós munkára, ezért ebben az évben a kapcsolatépítésre és bizalom kialakítására
igyekeztünk hangsúlyt fektetni. A mi működésünket is nehezítő időszak (pandémia) ellenére is
sokszínű programkínálatot nyújtottunk a leginkább veszélyeztetett célcsoportnak, az iskolások
korosztálynak. Meglátásunk szerint a hasznos és minőségi szabadidő eltöltés az egyik legjobb
prevenció. (mozgás, sport, tánc, minőségi alkotás-kézműves programok).
A másik fontos terület a szülők, családok egészséges életmóddal, önismerettel kapcsolatos
edukációja. Nagy öröm számunkra, hogy együttműködést kötöttünk a Szentendrei Járás
Egészségfejlesztési Irodával, melynek értelmében, intézményünkben a pomázi lakosok
ingyenes egészségfejlesztő előadásokon, programokon vehetnek részt.
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Intézményi szinten a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal működünk együtt és adunk teret a
fórum és társszervezetei körében szervezett szakmaközi tanácskozásnak. Június 26.-án a KEF
támogatásával és az EFI együttműködésével egész napos kábítószer ellenes világnapi
rendezvényt szerveztünk.
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A Pomázi Művelődési Ház- és Könyvtár intézményvezetője részére javasolt 2022. évi célfeladatok:

