
2 .< t . 

"5't >« • U »\j u- \ , h iúiét Kőbányai 
{>'!.«• \>„.< t K. p ÍHlo- tes tü le t ülése 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a J JQ Q I\L I ZoAo 
Pataky Művelődési Központ 

iJUQapcst, „ 

Tárgy: Tájékoztató a Pataky Művelődési 
Központ 2009. évi közművelődési 
tevékenységéről és a 2010. évi 
munkatervéről. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
munkatervének megfelelően a Pataky Művelődési Központ elkészítette a 2009. 
évi közművelődési tevékenységéről szóló tájékoztatóját, valamint a 2010. évi 
munkatervét. 

Határozati javaslatok: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete a Pataky Művelődési Központ 2009. évi közművelődési 
tevékenységéről szóló tájékoztatását elfogadja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete a Pataky Művelődési Központ 2010. munkatervét elfogadja. 

Budapest, 20010. február 24. 

Tibor 
igazgató 

Törvényességi szempontból látta: 
/ 

Dr. Neszteli István 
jegyző 



TÁJÉKOZTATÓ 

A PATAKY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
2009. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A 

2010. ÉVI MUNKATERVÉRŐL 

Készítette: Búzás Kálmán ig.h. 
2010. február 24. 

1 



TARTALOM 

2009. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG 3 
SZÍNHÁZ 3 
NAGYRENDEZVÉNYEK 3 
TANFOLYAMOK 4 
CIVIL SZERVEZŐDÉSEK ...A 
KIÁLLÍTÁSOK 4 
PÁLYÁZATOK 4 
KAPCSOLATOK 5 
SZALDÓ 5 
SZEMÉLYZETI HELYZET 5 
ELLENŐRZÉS 6 
ÖSSZEGEZVE 6 
2010. ÉVI MUNKATERV 7 
KIEMELT RENDEZVÉNYEK 7 
SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK ÉS KONCERTEK 8 
KLUBOK, SZAKKÖRÖK, MŰVÉSZETI KÖRÖK 10 
TANFOLYAMOK 12 
KIÁLLÍTÁSOK 14 
KÖRGALÉRIA 14 
FOLYOSÓGALÉRIA 15 
HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 15 
REKLÁM-ÉS PROPAGANDA MUNKA 15 
GAZDÁLKODÁSI FELADATOK 16 
MŰSZAKI KARBANTARTÁSI FELAD ÁTOK 18 
ÖSSZEFOGLALVA 20 

2 



2009. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG 
Intézményünk közművelődési feladatellátását a keretjellegű munkaterve alapján végezte, a 
kulturális alaptörvényt, a helyi közművelődési rendeletet, valamint a kőbányai lakosság 
igényeit és a meglévő hagyományainkat szem előtt tartva. 

A tanfolyamainknak és egyéb programkínálatunknak köszönhetően az intézmény 
látogatottsági száma (dokumentálhatóan) elérte a 250.000 főt. Szolgáltatásainkban visszalépés 
nem történt, nyitva tartásunk folyamatos volt. Az egyre több a saját magunk által tervezett és 
kivitelezett nagyrendezvény és kiállítás, amelynek kutatómunkája, megtervezése és 
megszervezése, valamint pénzügyi feltételeinek meglehetősen bonyolult pályázati biztosítása 
is a kis létszámú csapatunk feladata volt. Megnövekedett a minőségi háttérmunka, és ehhez a 
jelenlegi humánkapacitás egyértelműen kevés volt, számos fizetett valamint jelentős ingyen 
vállalt túlórával lehetett teljesíteni. 

SZÍNHÁZ 

Színházi előadásaink a család minden tagjának kínáltak minőségi szórakozást. A mindig 
nagysikerű Buratino sorozat az óvodásoknak és kisiskolásoknak, 6244 látogató, amelyet 
jelentős nyereséggel zártunk. Orfeum bérletünk a felnőtteknek szólt, látogatók száma 522 fő, 
a sorozat veszteséggel zárult. Ezenkívül szinte minden hónapban önálló színháztermet foglaló 
zenés, drámai, illetve a lakosságot kiszolgáló előadás volt, többek között Újévi koncert, Nóta 
és operett gálaműsorok, CD bemutatók, musicalek és a kerületi intézmények igényeinek 
megfelelően iskolai ünnepségek voltak, ezenkívül az önkormányzat által elhatározott kerületi 
rendezvényeket (Idősek napja, Mindenki karácsonya, nemzetiségi rendezvények). Az 
intézmény működési és fenntartási költségeinek pótlására elengedhetetlen és elvárt volt az 
infrastruktúra bérbeadása. A 2009-es évben az igény egyértelműen csökkent. Megrendelőink 
drágállják a bérleti díjakat, ezért extra-szolgáltatásképpen a teljes szervezési munkát is 
magunkra vállaltuk. Egyes megrendelőinknél ennek ellenére, csak a konkrét költségeinket 
számláztuk tovább. A színházterem kihasználtsága a 2009-es évben 670 rendezvényóra, 
amely legalább kb. kétszer annyi munkaórát takart. 

NAGYRENDEZVÉNYEK 

Komplex nagyrendezvények közül kiemelkedett a háromfordulós „A cipőnek is van nyelve" -
országos anyanyelvi játék, melyre 1200 játékos jelentkezett az ország minden tájáról. 
A tavasszal megrendezett vasútmodell kiállítás nem várt látogatószámot eredményezett, 3 nap 
alatt meghaladta az 5000 főt. 
Tavasszal egy és ősszel kettő Családi egészségnapot rendeztünk, előadásokkal, 
szűrővizsgálatokkal, így a prevención megjelent látogatók száma 1700 fő volt. 
2009. szeptember 13-án és 14-én megrendeztük a III. országos Mesefesztivált, amelyre 
tavasztól kezdődően a pályázatra beküldött 800 mesét és több mint 1000 rajzot zsűriztük. A 
honlapunkon létrehozott internetes mesekönyvből egy 300 oldalas népszerű mesekönyvet 
szerkesztettünk és adtunk ki. A Mesefesztiválra az ország különböző tájairól 3000 vendég 
érkezett. A szervezést, előkészítését januártól, pályázati előkészítését februártól kezdtük. 
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TANFOLYAMOK 

A 64 tanfolyami csoportunkban (női tornajóga, angol, olasz, szabás-varrás, tánctanfolyamok, 
hastánc, capoeira, és masszázs tanfolyamok) összesen 1164 állandó és rendszeres látogató 
volt. Összbevétel közel: 14.000.000 Ft, az egyenleg pozitív mérlege közel 50 % volt. 

CIVIL SZERVEZŐDÉSEK 

Civil szervezeteink: a klubok, művészeti körök saját maguk szervezett programjaival, 
lehetőséget biztosítanak tagjaiknak a szabadidő kellemes eltöltéséhez. Ennek animátori 
feladatait, a részben konkrét szervezőmunkát, a telefonos ügyintézést, de teljességgel a 
pályázatok megírását, annak részletes elszámolását, különös tekintettel az NKA illetve NCA 
pályázatokra, intézményünk végzi. Lassan valamennyi saját klubnál bevezetésre került a 
tagsági díj rendszere. Ezt a befolyó csekély pénzösszeget eddig 100%-ban visszafordítottuk a 
klubra, sőt ennél többet kaptak az intézménytől az infrastruktúra használaton felül. Ily módon 
12 autonóm klubot működtetünk körülbelül 650 taggal. 

KIÁLLÍTÁSOK 

Intézményünk a 2009-ben 16 kortársművészeti kiállításnak adott helyet, amelyben 
képzőművészeti, iparművészeti, és egy nemzetközi - Finn-magyar közös kiállításunk volt. A 
Pataky Galéria immáron hagyományszerűen helyszíne volt a Tavaszi Fesztiválnak. Ezen kívül 
két történeti kiállítással is gazdagítottuk a programot: Szent Katalin, a gyógyító címmel egy 
nagysikerű enteriőr és dokumentumkiállítás mutatta be a ma is működő 100 éves Szent 
Katalin gyógyszertár és Kőbánya közegészségügyének történetét. Amelyben eddig fel nem 
tárt dokumentumokat bocsájtottunk a kerület érdeklődő lakossága, valamint az orvos
történészek rendelkezésére a harmadik Kőbányai füzetek kötetében. Külön felkérésre a 
Galenus Gyűjtemény és az Orvostörténeti - és a Richter Múzeum számára is átadtunk 
anyagokat, és kutatómunka eredményeképpen bővült a Helytörténeti Gyűjtemény anyaga is, 
mint ahogy a Kőbányai zsidóságról készült kiállítás kapcsán is különös dokumentumok 
kerültek napvilágra és kiállításra. A kiállítás látogatók száma a megnyitó ünnepséggel - mint 
társasági összejövetellel együtt - garantáltan meghaladta a 10.000 főt. 
A Helytörténeti Gyűjtemény állandó kiállítása továbbra is népszerű a kerület lakossága, az 
oktatási intézmények, valamint a helytörténeti kutatók körében. Sajnálatosan intézményünk 
minden előkészítő munkájának ellenére a mai napig sem tudott új helyszínre költözni. Ennek 
ellenére a pincében szervezett programok, előadások hónapról-hónapra nem tántorítják el a 
Városvédő Klub tagjait. Ezen kívül a 2009. évben több alkalommal igényeltek, ezért 
szolgáltuk ki, a buszos városnézést, valamint a közintézmények évfordulóinak kiszolgálását. 

PÁLYÁZATOK 

2009-ben többféle pályázati pénzzel gazdálkodhatunk. 
„A cipőnek is van nyelve" játékot az NKA támogatta 300 ezer Ft-tal. A szeptemberi III. 
országos Mesefesztiválra az NKA-tól 500.000, a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottságától 
340.000 Ft. Az én mesém 2. c. mesekönyvre az OKM, Balassi Intézet, Anyanyelv éve 2009 
programtól 800.000 Ft-ot kaptunk. A patikatörténeti kiállítás közel 900.000 Ft támogatással 
gazdálkodott. Az NKA, a 100 éves kőbányai repülés jubileumi kiállítást, valamint a kőbányai 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központtal közösen szervezett, hozzátartozó 
konferenciát is támogatta 800.000 Ft-tal. A pályázati bevétel ez idáig mindösszesen 3.640.000 
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Ft. Ezen kívül az önkormányzat által kiírt civilalap és céltámogatás is a Pataky 
rendezvényeinek minőségét javította. 
Az elkövetkezendőkben a Pataky Művelődési Központnak a folyamatos működéshez egyre 
több bevételre, pályázati projektre lesz szüksége. 
Egy pályázati anyag elkészítése igen komoly kreativitást, logikát és pénzügyi ismeretet 
feltételez, amely tevékenység egy egész embert kívánna. Jelenleg ezt az igazgatóhelyettes és 
Nagy Krisztina végzi Mind emellett besegítettünk az egész Kőbányát érintő 2009-ben indult 
TÁMOP 3.2.3 pályázatba is. Tervezzük a TÁMOP 3.2.11/10/1/KNR Nevelési-oktatási 
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása. 

KAPCSOLATOK 

Az intézmény kapcsolatrendszere 2009-ben, széleskörű volt. Együttműködésünk a társadalmi, 
szakmai, valamint a civil szervezetekkel, a közművelődési és oktatási intézményekkel kitűnő. 
Kiállításainkat és színházi előadásainkat nagy csoportokban látogatják. (A repüléstörténeti 
kiállítást közel 2000 fő látogatta, regisztráltan 1200 gyerek.) 
A papíralapú hirdetések, reklámok számát csökkentettük költségmegtakarítás végett, az 
elektronikus hirdetések számát linkkapcsolatokkal és e-mailokkal növeltük. Személyes 
elektronikus sajtóban többek között az MTV-ben, a Duna TV-ben, az RTL-en, a Hír TV-ben, 
a Kossuth és Katolikus rádióban, a Lánchíd rádióban gyakori, a helyi kábeltévékben az ATV-
ben havi rendszerességgel interjú alanyok vagyunk. Ennek következményeképpen a 
beiratkozási időszakok a színháztermi jegyeladások tulajdonképpen sikeresek voltak. Saját 
erőnkből készített honlapunkat - amely elsők egyike volt a kőbányai intézmények között, sok 
bírálatot, de még több dicséretet élt meg - a technikai korszerűtlenségei miatt, 2009 év végén 
elkezdtük megújítani. A rendszer 2010 elején kerül nyilvánosságra. 

SZALDÓ 

Az intézmény-üzemeltetés területén eddig még a belső erőforrások hatékony és takarékos 
felhasználásával tudtuk ellensúlyozni az áremelkedésből adódó hiányokat, azonban az ÁFA 
emelkedése kb. 2 millió Ft-os nem várt terhet rótt az intézményre, ez volt az egyes számú oka, 
a bevételi terv közel 2 milliós hiányának. Ezen kívül a termet bérlő, illetve szolgáltatásainkat 
igénybevevők száma is csökkent. Valamint tervezett bevételtől estünk el a közjegyzői iroda 
bérleti felmondását követően. Ezzel szemben a működési kiadás a takarékos üzemeltetés 
jóvoltából 10 millió forinttal kevesebb volt. 

SZEMÉLYZETI HELYZET 

A Pataky Művelődési Központ személyi állományban történt változások jelentős nehézséget 
okoztak a vizsgált esztendőben. Dávid Tibor igazgató úr sajnálatos betegsége miatt, aki év 
eleje óta megszakításokkal, majd 2009 májustól tartósan távol volt. Péntek Ágnes dekoratőr, 
kiállítás-rendező 2008. decemberben nyugállományba vonult, akit megbízási szerződéssel 
2009 decemberig konkrét feladatokra, alkalmaztunk, mert a munkája minden szempontból 
pótolhatatlan. A jövőben az egyébként is kis létszámú (4) közművelődési csoportra fog szinte 
megoldhatatlan feladatot róni Péntek Ágnes helyettesítése. Ezért szakmai segítségére továbbra 
is számítunk, ameddig nem találunk hasonló képességekkel rendelkező kiállítás-szervező és 
rendező szakembert a kiállítások gondozásához. 2009. július 6-ával Urbán Adrienn 
rendezvényszervező visszajött a GYES-ről, ugyanezen a napon a helyére határozott idejű 
szerződéssel alkalmazott Csordás-Dósa Gyöngyi munkaviszonya megszűnt. A közte lévő -
felhalmozódott 2 hónapnyi - kötelező szabadság kiadásból adódó munkaerőhiányt belső 
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munkaerő átszervezéssel pótoltuk, amely lassan felemésztette valamennyi erőforrást. Ennek 
egyenes következménye volt a gyakori megbetegedések az adott pszichés- és fizikai terhelés 
mellett, amely újabb és újabb feladatokat rótt az átlagosan 3 fős csapatra. 
A gazdasági osztályon 1 fő 2009. szeptember l-jétől Gyurkán Györgyné nyugállományba 
vonult, a szabadon maradt munkakört pályázat útján Kelemen Andrea személyével 2009. 
július 1-től betöltöttük. 
2009 júniusában Tóth Csaba gondnok tűzvédelmi előadó, az EU követelményrendszernek 
megfelelően tűzvédelmi iskolát elvégezte és szakvizsgát tett. helyettesítését megoldottuk. 

ELLENŐRZÉS 

A tervezés, az előkészítés, az operatív feladatok meghatározása és értékelése a FEUVE által 
meghatározott módon történt. Intézményünk megbízásos jogviszonyban alkalmaz belső 
ellenőrt, aki éves munkaterv alapján látja el feladatait. Az intézmény gazdasági, pénzügyi, 
munka- és tűzvédelmi szabályzatait folyamatosan felülvizsgáltuk, aktualizáltuk, a vonatkozó 
törvényi rendeletek változásainak megfelelően. Az önkormányzat Belsőellenőrzési Osztálya 
2009-ben 1 alkalommal végzett rendkívüli és 4 alkalommal tervszerű ellenőrzést, mely 
alkalmakkor alapvetően nem talált kifogást. Rendszeres adatszolgáltatást adtunk az 
önkormányzat, a társintézmények és szakminisztérium felé. 

ÖSSZEGEZVE 

Munkatársaim jelentős többletenergiával, sok jó szándékkal és szertettel ellátták munkájukat, 
több különleges programmal, és elvárt automatizmussal kiszolgálták vendégeinket. Kevés 
reklamáció, de annál több dicséret érkezett írásban és szóban hozzám. Bevételi és kiadási 
egyenlegünk pozitív eredményt mutatott. Látogatottságunk, amely kizárólag pénzügyi 
dokumentumok illetve látogatói bejegyzések alapján jeleztem — nem számolva a büfébe, 
könyvtárba, vagy csupán melegedni érkező vendégeket nem jelentéktelen. Programjaink 
kiállításaink minőségét tekintve, figyelembe véve a körülményeket, elfogadhatónak értékelem. 

A beszámolóval egyetértek: 

\ 

Nagy Vilmosné Tóth Csaba 
KKDSZ titkár KT elnök 
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2010. ÉVI MUNKATERV 

KIEMELT RENDEZVÉNYEK 

• Légy te is aviátor! Címmel egy interaktív tanösvényt szervezünk a kerületi 
óvodák és iskolák részére. 
Határidő: 2010. február 24. 
Felelős: Nagy Krisztina 

• Kőbányai I. Országos Vasútmodell kiállítás és bemutató. 
Határidő: 2010. február 26-28-ig 
Felelős: Urbán Adrienn, Gáti László 

• Helytörténeti konferencia 
Határidő: március 1. 
Felelős: Búzás Kálmán 

• „Családi Egészségnap" prevenciós program Kőbánya lakossága részére 
Határidő: március 21., szeptember 3. 
Felelős: Szigeti Mónika 

• Flashdance Tánciskola félév és évzáró bemutatója és gálaműsora. 
Felelős: Nádor Tamás, Gáti László 
Határidő: jan.30. május 29. 

• „A mi csillagaink" Pataky Művészi Mozgásstúdió évzáró bemutatója. A 
végleges program kialakításáért, a szervezésért, egyeztetésért, a reklám és 
propagandáért 
Felelős: Nádor Tamás, Latabár Katalin 
Határidő: június 2. 

• Szent László Napi kulturális rendezvénysorozat. Külön programterv és 
forgatókönyv alapján egyeztetve a kerületi intézményekkel, valamint az 
illetékes KHT-val. A végleges program kialakításáért, a szervezésért, a reklám 
és propagandáért 
Felelős: Dávid Tibor, Búzás Kálmán, Gáti László 
Határidő: június 

• „IV. Országos Mesefesztivár elnevezésű komplex évadnyitó rendezvény, 
melynek keretében rajzpályázat, meseíró-pályázat, kerül lebonyolításra, 
interaktív játékokkal, báb- és mesefilm-plakát kiállítással, játék és mesekönyv
vásárral, mesefilm-vetítéssel párhuzamosan, az előkészítésért, a szervezésért, a 
reklám és propagandáért 
Felelős: Nagy Krisztina, Szigeti Mónika, Búzás Kálmán 
Határidő: szeptember 11. 
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• Megemlékezés október 23-ára. Egyeztetés az önkormányzattal, fellépők 
lekötése, műsor kiválasztás, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel való 
egyeztetés. 
Felelős: Búzás Kálmán 
Határidő': október 20-21. 

• Mindenki karácsonya. A kerületi nyugdíjasok és szociálisan rászorulók részére. 
Felelős: Szigeti Mónika, Búzás Kálmán 
Határidő: december 

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK ÉS KONCERTEK 

• Musical plusz - az Operettszínház vendégművészeivel 
Határidő: február 14., ápr. 18., június, október, december 
Felelős: Torma Lászlóné 

• A láthatatlan kéz- musical Eszter könyve alapján 
Clen Art Társulat előadásában. 

Határidő: február 27. 
Felelős: Nagy Krisztina 

• „Él a magyar mindörökké..." gálaműsor a magyar nóta napja tiszteletére 
Határidő: március 7. 
Felelős: Szigeti Mónika 

• Kukabúvárok - dokumentumjáték 1971 -bői. ÉLESS-SZÍN előadásában 
Határidő: március 12. 
Felelős: Nagy Krisztina 

• Egyiptom hercege - táncjáték 2 részben 
Előadja: Showtánc világbajnok Gold Dance tánccsoport 

Határidő: március 13. 
Felelős: Szigeti Mónika 

• ELESS - SZÍN társulat előadásában: Andrew Bergman: Társasjáték New 
Yorkban - vígjáték 2 részben. 
Határidő: március 18. 
Felelős: Nagy Krisztina 

• Kiyo-Kito Taiko tavaszköszöntő dobünnep 
Határidő: március 19. 
Felelős: Szigeti Mónika 

• Heltai Jenő: A néma Levente - vígjáték 2 részben az ÉLESS-SZÍN előadásában 
Határidő: március 27. 
Felelős: Nagy Krisztina 
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• „ Velünk akar szórakozni?" Szilasi Andrea - örökzöldek, táncdalok, slágerek, 
operettek egy csokorban. 
Határidő': március 28. 
Felelős: Szigeti Mónika 

• Éneklő Ifjúság Gálaműsor 
A vonatkozó szerződések megkötése, egyeztetés, a színházterem technikai 
előkészítése. 
Határidő: április 21. 
Felelős: Urbán Adrienn, Gáti László 

• „ZÁRAY-VÁMOSI" EMLÉKMŰSOR" 
Házigazda: SZILASI ANDREA 
Határidő: május 8. 
Felelős: Szigeti Mónika 

• The Shadows - nosztalgia est - The Shadows Hungary Bánd együttes 
előadásában 

Határidő: február 13., március 20. április, május, október, november 
Felelős: Torma Lászlóné 

• Oszi Kórushangverseny - Pataky Nőikar 
Határidő:, október 

Felelős: Fazekas Ágnes, Nagy Krisztina 

• Csillagszóró c. Máté Ottilia karácsonyi műsora. A rendezvény előkészítéséért, 
szerződések megkötéséért, propagandáért, plakátok, szóróanyagok 
elkészítéséért. 

Felelős: Szigeti Mónika 
Határidő: december 

Buratino gyermek színházi bérlet-sorozat óvodásoknak és kisiskolásoknak 

Február 23. 10 óra Mosó Mása mosodája 
zenés, verses, bábjáték 
Csodamalom Bábszínház 
Buratino bérlet I. 

Március 23. 10 óra HarisnyásPippi 
zenés, mesejáték 
Holle anyó Színház előadása 
Buratino bérlet I. 

Április 20. 10 óra Kippkopp a hónapok - bábjáték 
Nefelejcs Bábszínház előadása 
Buratino bérlet I. 

A 2010. II. félévi bérlet előadásai egyeztetés alatt. (2x7 előadás) 
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IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ 
Április 16., 17., 19-én A kisded mahkbul termő tölgyfa lesz 

Széchenyi István halálának 150 
évfordulójának tiszteletére. 

Előadja: a zuglói Széchenyi István 
Általános Iskola színjátszó körének 
tanulói. 

ORFEUM BÉRLET I. 
Február 21. 

Március 20. 

KOLTAIKABARE 
Koltay Róbert zenés kabaré műsora 

OPERETTGÁLA 
Örökzöld operett melódiák 
Csonka Zsuzsa, Dániel Gábor, Szász Kati, 
Boncsér Gergely Arany Tamás 
előadásában 

Április 17. ORFEUMI DEL UTÁN 
Kabaréjelenetek, slágerek, kuplék, 
magyarnóta 
Bardóczy Attila, Vásári Mónika, Csonka 
Zsuzsa előadásában. 

2010. II. félév Orfeum bérlet (3 előadás) egyeztetés alatt. 

A színházi előadások megszervezéséért, előkészítéséért, a szerződések, megbízások 
elkészítéséért, a technikai előfeltételek biztosításáért a bérletek reklám- és propaganda
anyagok tervezéséért és elkészítéséért, a közönségszervezésért 

Felelős: Nagy Krisztina 
Határidő: az előadásnak megfelelően 

KLUBOK, SZAKKÖRÖK, MŰVÉSZETI KÖRÖK 

Alapvető cél: továbbra is biztosítani a közösségek működését, szakmai fejlődését, önálló 
programjuk végrehajtását. A közösségi és művészeti körök önálló programot készítenek. 
Nyitottak vagyunk 10 fővel jelentkező civil csoportok koordinálására. 

1. Kőbányai Fotóklub 
A klub tevékenységének összehangolása, a budapesti és vidéki társklubokkal. 
Felkészülés egyéni és csoportos kiállításokra. A fotósok szakmai továbbképzése 
havonta egy előadóval. Foglalkozások minden héten, kedden 17 órától. 

Felelős: Szigeti Mónika 
Határidő: folyamatos 
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2. Egressy Bem Zenebarát Kör 
A kör nótagyűjtő feldolgozó munkájának, szakmai tevékenységének, valamint a 
művészeti vezető munkájának támogatása, illetve fellépési lehetőség integrálása a 
színháztermi és egyéb programokban. Foglalkozás minden héten, szerdán 17 órától 

Felelős: Szigeti Mónika, Máté Ottilia 
Határidő: folyamatos 

3. Tamási Áron Székely Hagyományőrző Népdalkör tagjai műsort adnak a Pataky 
nyugdíjas klubjainak. Hagyományőrző tevékenységük folyamatos, A gyűjtött anyag 
archiválása folyamatban. Foglalkozás minden héten, hétfőn 16 órától. 

Felelős: Szigeti Mónika, Kelemen Edit 
Határidő: folyamatos 

4. Kőbányai Férfikar 
A kórus tevékenységének támogatása, működési feltételeinek biztosítása, 
fesztiválokon, kórustalálkozókon való megjelenésének menedzselése. 
Próbák minden héten, pénteken 15 órától. 

Felelős: Szigeti Mónika, Inguszné dr. Barabás Rita 
Határidő: folyamatos 

5. Pataky Nőikar 
A Nőikar szakmai fejlődésének továbbfejlesztése, működési feltételek biztosítása, 
külföldi és hazai fellépésének menedzselése. Felkészülés a tavaszi-őszi PMK 
koncertjeire. Próbák hetente két alkalommal 18.30 órától. 

Felelős: Nagy Krisztina, Fazekas Ágnes 
Határidő: folyamatos 

6. Kőbányai Nőklub 
2010-es évben a tagság széthullása végett megszüntetjük. 

Felelős: Búzás Kálmán 

7. Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub 
Külön munkaterv alapján dolgoznak, érdekvédelmi és szociálpolitikai tevékenységét is 
támogatjuk. Foglalkozás havonta egy alkalommal szerdán 10 órától. 

Felelős: Szigeti Mónika, Tengg Józsefhé 
Határidő: folyamatos 

8. Örökzöld Nyugdíjas Klub 
A klub működésének folyamatos támogatása. Az éves program kialakítása. 
Elsősorban kötetlen táncos, zenés rendezvények színtere. Foglalkozások minden 
második héten, pénteken 15 órától. A program kialakításáért a vonatkozó szerződések 
megkötéséért. 

Felelős: Urbán Adrienn, Decsi Margit 
Határidő: folyamatos 
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9. Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége 
Ismeretterjesztő előadások, egészségügyi, érdekvédelmi és szociálpolitikai illetve 
gerontológiai szakelőadások kerülnek lebonyolításra. Foglalkozások havonta egy 
alkalommal, kedden 10 órától. 

Felelős: Borbényi István, Szigeti Mónika 
Határidő: folyamatos 

10. Pataky filmklub "Varietas delectat" címmel tovább folytatódik a művészfilmek 
kedvelőinek Kárpáti Ildikó filmesztéta vezetésével. A vonatkozó szerződések 
megkötéséért, a reklám, propagandáért. 
Felelős: Szigeti Mónika 
Határidő: vetítéseknek megfelelően 

Tavaszi sorozat: 
Febr. 11. Vera Chytilová: Százszorszépek (1967) 
Febr. 18. . Bergman: Jelenetek a bábuk életéből (1980) 
Febr. 25. Elia Kazán: Édentől keletre (1955) 
Márc. 4. Róbert Bresson: A zsebtolvaj (1959) 
Márc. 11. Luis Bunuel: Tejút (1969) 
Márc. 18. Mihail Kalatozov: Szállnak a darvak (1957) 
Márc.25. Gigor Attila: A nyomozó (2008.) 
Ápr. 1. Sam Mendes: A szabadság útjai (2008) 

Őszi sorozat: egyeztetés alatt, a kiadott kópia listáknak megfelelően (8 előadás) 

A klubok, szakkörök, egyesületek részletes programjának kialakításáért, működésükkel 
kapcsolatos szervezői, valamint reklám- és propagandamunkáért, a belső szabályzatok 
betartásáért, intézményi egyeztetésért, a klubvezetők és a témareferensek a felelősek. A 
klubvezetők, körvezetők kötelesek a munkanaplót naprakészen vezetni, aláírásukkal 
hitelesíteni, a pénzügyi és számviteli szabályokat betartani. 

TANFOLYAMOK 

A vonzáskörzet meglévő igényeinek kielégítésére az alaptevékenységi bevételek 
biztosítására irányuló konvertálható ismereteket nyújtó kiemelt tevékenységi rendszer. 
Tanfolyamok csak valós, meglévő, fizetőképes kereslet alapján indíthatók. A 10 fő 
alatt működő tanfolyamokat felül vizsgáljuk. 

• Művészi mozgásstúdió balett, jazz balett, klasszikus balett (felnőtteknek). Musical 
tánc 4-14 éves gyermekek részére heti 2x1 óra 
Vezeti: Latabár Katalin balettmester 

• Társastánc tanfolyam ifjúsági és felnőtt heti három alkalom, a standard táncok 
elsajátítása. 
Vezeti: Szántó Judit 
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• Showtánc stúdió (show tánc, hip-hop, diszkótánc) gyerekeknek 4-14 éves korig, 
heti 2x2 óra. 
Vezeti: Nagy Edina és Gyulavári Krisztina 

• Hastánc tanfolyam felnőtteknek 15 éves kortól heti 1x2 óra. 
Vezeti: Nagy Dina 

• Testformáló nó'i torna heti 2 alkalom 2x1 óra. 
Vezeti: Horváth Erika 

• Angol nyelvtanfolyam felnőttek részére 60 órás heti 2x2 óra 
Oktatást tartja: Huszárné Bányai Ágnes és Huszár Vince 

• Olasz nyelvtanfolyam felnőttek részére 2x2 óra 
Oktatás tartja: Fazekas Claudia 

• Szabás-varrás tanfolyam az intézmény biztosítja a varrógépeket a kezdők és 
haladók részére (48 órás heti 1x4 óra) 
Vezeti: Mayer Zsuzsanna és Németh Zoltánné 

• Gyakorlatias jóga Vanillyával egészségmegőrző és fejlesztő tevékenységi forma 
(20 órás, heti 1x2 óra) 
Vezeti: Berta Erzsébet 

• Kriston intim torna felnőttek részére heti 1x2 óra 
Oktató: Dr.Tóth Judit 

• Capoeira tanfolyam a különleges mozgáskultúrát kedvelők számára. Gyerekek és 
felnőttek részére heti 2x1 óra. 
Vezeti: Mestrando V.T. (brazil edző) 

• Különféle masszázs tanfolyamok 1x4 óra x tanfolyam (ősszel) 
Oktató: Schirilla György 

A tanfolyamok szervezéséért, előkészítéséért a megbízások és a szerződések 
előkészítéséért, a munkanaplók szabályszerű vezetéséért és a vonatkozó teljes körű 
reklám és propagandamunka előkészítéséért a folyamatos ellenőrzésért: 

Felelős: Nádor Tamás, Búzás Kálmán 
Határidő: a tanfolyamok beindításánál értelemszerűen 
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KIÁLLÍTÁSOK 

Az intézmény közművelődési tevékenységének a vizuális művészeti nevelésnek 
kiemelt területe. Alapvető cél: a kortárs magyar képzőművészet, mind szélesebb 
rétegének bemutatása, stílusirányzat megkötése nélkül, elsősorban csoportos 
kiállításokon keresztül, kiegészítve szakmai bevezetőkkel, műsorral, lehetőséget 
biztosítva az alkotó és néző kötetlen találkozásának. A rendszerhez kapcsolódik a 
Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesületének, a Művészbarátok Egyesületének 
munkája tevékenysége. 

1. január 22 - február 12-ig 

2. február 19 - március 12-ig 

3. március 19- április 9-ig 

4. április 16-május 7-ig 

5. május 14 -június 4-ig 

6. június 11 - 30-ig 

7. augusztus 27 - szeptember 17-ig 

8. szeptember 24-október 15-ig 

9. október 20- november 13-ig 

10. november 19-december 10-ig 

KÖRGALÉRIA 
1. február 1 -március 7-ig 

2. március 18-április 11-ig 

3. október 1-8-ig 

„Mesterek és tanítványok " a Jaschik 
Álmos Művészeti Szakközépiskola 
tanárainak és tehetséges diákjainak 
csoportos kiállítása. 

Meiszter Kálmán jubileumi kiállítása 

Budapesti Tavaszi Fesztivál: 

"LM. Somogyi József" szobrászművész 

Kisteleki Margit selyemfestő kiállítása 

Kaszás István festőművész kiállítás 

Kőbányai Fotóklub 

csoportos kiállítása. 

Független Szalon csoportos kiállítása 

Hollós Ádám képzőművész 
kiállítása 
„Művészetbarátok 2010." 
Művészetbarátok Egyesületének országos 
kiállítása. 
Horváth László Xavér festőművész 
kiállítása 

A 100 éves a magyar repülés bölcsője 
Kőbánya" - helytörténeti dokumentum és 
enteriőr kiállítás 

Topor Márta fotókiállítása 

Kőbányai nyugdíjasok kézműves pályázati 
kiállítása 
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FOLYOSOGALERIA 

„A HÓNAP FOTÓI" A Kőbányai Fotóklub legfrissebb munkái 

A kiállítások szervezéséért a kivitelezésért, reklám és propagandamunkáért 
Felelős: Urbán Adrienn 
Határidő: értelemszerűen 

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

Tevékenységét külön éves munkaterv alapján végzi, kiemelt feladata a meglévő 
műtárgyak feltérképezése, digitális fotón való archiválása. A közgyűjteményekre 
vonatkozó jogszabályok alapján, a nyilvántartási és egyéb kötelezettségek 
végrehajtása, illetve betartása. A jelenlegi kiállító helyiség területén új tároló rendszer 
kialakítása, az állandó kiállítás létrehozása tárgyában együttműködés az illetékes 
munkatársakkal. 

Felelős: Bihari József gyűjteménykezelő, muzeológus 
Határidő: folyamatos 

REKLÁM- ÉS PROPAGANDA MUNKA 

• Az intézmény egységes reklám és propaganda munkájának megszervezése és 
összehangolása, a költségvetés folyamatos figyelemmel kisérése, vonatkozó 
szerződések megkötése. Lebontott részköltségvetés elkészítése. 

Felelős: Búzás Kálmán 
Határidő: folyamatos 

• Műsorfüzet elkészítése, (tervezés, előkészítés, nyomdai munkák) I. és II. 
félévindításnál kiemelt. 

Felelős: Búzás Kálmán 
Határidő: értelemszerűen 

• Folyamatos kapcsolattartás a médiákkal, a napilapok, illetve a kulturális 
sajtóorgánumok illetékes szerveivel, ezen kívül aktuális híranyag leadása a 
kőbányai és budapesti újságoknak. 

Felelős: Nagy Krisztina 
Határidő: értelemszerűen 

• A reklám és propagandamunka várható költségeinek összesítése, és tervezése éves 
szinten. 

Felelős: Búzás Kálmán, Pethő András gazd. vez., 
Határidő: tárgyév január, december 

• A PMK tabló rendszereinek, fotószekrényeinek (terasz, belső előtér) folyamatos 
feltöltése, karbantartása az aktuális programokhoz igazodva. 

Felelős: Nagy Krisztina 
Határidő: értelemszerűen 
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Az intézmény új internetes honlap előkészítése, elemzése és közzététele,, 
folyamatos gondozása, aktuális naprakész feltöltése 

Felelős: Búzás Kálmán 
Határidő: folyamatos 

GAZDÁLKODÁSI FELADATOK 

Az intézmény egységes gazdálkodásának, pénzügyi egyensúlyának megteremtése, 
előfeltétele, a közművelődési munkafeladatok teljesítésének. Az elkövetkezendőkben a 
Pataky Művelődési Központnak a folyamatos működéshez egyre több bevételre, pályázati 
projektre lesz szüksége. Egy pályázati anyag elkészítése igen komoly kreativitást, logikát és 
pénzügyi ismeretet feltételez, amely tevékenység egy egész embert kívánna. Jelenleg ezt az 
igazgatóhelyettes és Nagy Krisztina végzi Mind emellett besegítettünk az egész Kőbányát 
érintő 2009-ben indult TÁMOP 3.2.3 pályázatba is. Tervezzük a TÁMOP 3.2.11/10/1/KNR 
Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek 
támogatása, pályázatba való részvételt is. Ennek humánkapacitás jelenleg nem biztosított. 

• A 2009. évi költségvetési beszámoló elkészítése 
Határidő: 2010. február 
Felelős: Pethő András gazd.vez. 

• 

• 

Az intézmény gazdálkodásának pénzellátása „Kiskincstár" keretében heti 
finanszírozási ütemterv alapján biztosított. Finanszírozási igény leadásának 

Határidő: minden héten pénteken délelőtt 
Felelős: Pethő András gazd. vez. 

• Az intézmény működéséhez szükséges készpénzellátás biztosítása, saját bevételek 
beszedése, programokhoz belépőjegyek biztosítása. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Gál Pálné 

» Az intézmény fizetési kötelezettségének teljesítése pénztáron és bankon keresztül, 
készpénzben és OTP ügyfél terminálon átutalással, kifizetések a tanfolyami díjak 
bevételeinek egyeztetése. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Vilmosné, Kelemen Andrea, Gál Pálné 

Az intézmény pénzforgalmának és vagyonkészletének könyvelése 
Határidő: minden hó 10-ig 
Felelős: Kelemen Andrea 

• Biztosítottakról jelentés a TB felé 
Határidő: a jelentés minden hó végén 
Felelős: Szíjné Szabó Andrea 
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• A bizonylatok kontírozási feladatainak ellátása, a napi pénztár bizonylatainak 
ellenőrzése 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Vilmosné 

• A munkavállalók besorolásának felülvizsgálata, az átsorolások elvégzése 
Határidő: I. negyedév 
Felelős: Nagy Vilmosné 

• A szabadságok megállapítása, nyilvántartása, a kivett szabadságok vezetése. 
Bérszámfejtéshez a jelenléti ívek, távozási napló ellenőrzése. 

Határidő: tárgyhó utolsó munkanap 
Felelős: Nagy Vilmosné 

• A bérszámfejtési feladatok ellátása minden hó 10-ig 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szíjné Szabó Andrea 

• Önadózóknak adatszolgáltatás az előző évi jövedelemről és levonásokról 
Határidő: január 31. 
Felelős: Szíjné Szabó Andrea 

• Havi bérfeladások elkészítése a könyvelés felé. 
Határidő: a tárgyhót követő hó 5-ig 

Felelős: Szíjné Szabó Andrea 

• Számlák, ÁFA nyilvántartások vezetése, összesítése az ÁFA bevalláshoz. 
Határidő: havonta 18-ig 
Felelős: Nagy Vilmosné, Gál Pálné, Kelemen Andrea 

• Az ÁFA bevallás fizetési kötelezettségének határideje az előző évi nettó 
ténylegesen befizetett összegétől függ. 

Határidő: tárgyhót követő hó 20-ig, vagy a IV. évet követően 20-ig. 
Felelős: Pethő András gazd.vez., és Kelemen Andrea 

• Az éves leltár elkészítése a 100 ezren felüli vagyonkészletekről évente a teljes 
vagyonállományról 5 évente, az eltérések kidolgozása. 

Határidő: december 31. 
Felelős: Gáti László, Pethő András gazd.vez., és Kelemen Andrea 

• A FŐTÁH által rendelkezésre bocsátott „SAFAR" program alapján az intézmény 
vagyonállományának számítógéppel történő könyvelésére átállás, a könyvelés 
előkészítése, az egyedi nyilvántartó kartonok gépi állományba vétele stb. 

Határidő'. 20X0.1. félév 
Felelős: Gáti László, Kelemen Andrea 
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• Adatszolgáltatás az ingatlan értékváltozásáról, a Vagyonkezelő RT-nek, a 
beruházásról és felújításról Beruházási és Vagyonügyi Iroda felé IV. évet követő 
hó 15-ig kell benyújtani. 

Felelős: Pethő András gazd.vez., Kelemen Andrea 

• Éves adatszolgáltatás APEH felé (kulturális járulék és minden adónemről) 
összesítve éves szinten 

Határidő: febr.14. 
Felelős: Pethő András gazd.vez, Nagy Vilmosné, Kelemen Andrea 

• Éves adatszolgáltatás TB felé (NYENYI) egyénileg összesítve éves szinten 
Határidő: április 30. 
Felelős: Szíjné Szabó Andrea 

• A 2010. évi intézményi költségvetés elkészítése 
Határidő: 2010. január vége. 
Felelős: Pethő András gazd.vez. 

• A módosított számlakeret kialakítása, a könyvvitel változások átvezetése, pénzügyi 
szabályzatok átdolgozása. 

Határidő: I. negyedév 
Felelős: Pethő András gazd.vez. 

• Az intézmény egységes pénzügyi, gazdálkodási egyensúlyának biztosítása, a 
bevételi terv teljesítése, szponzorok, alapítványok, pályázatok felkutatása, a 
gazdálkodási tevékenység ellenőrzése. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Dávid Tibor ig., és Pethő András gazd.vez 

MŰSZAKI KARBANTARTÁSI FELADATOK 
Alapvető cél: az intézmény versenyképességének megőrzése, valamint napi 
működésének magas fokú biztosítása műszaki, technikai, üzemeltetési oldalról. A 
látogatók pozitív komfortérzésének biztosítása. 

- A februári üzemfenntartási bejárás után meghatározott asztalok, székek, bútor
kiegészítők felújítása, álfóliázása, lapcseréje, lábfestése. 

Felelős: műszaki vezető 
Határidő: folyamatos 

- Az teljes érintésvédelmi ellenőrzés, külső minősített cég által a vizsgálat 
megállapításának megfelelő villanyszerelési munkák elvégzése. 

Határidő: I. félév 
Felelős: Gáti László műszaki vezető, villanyszerelő 
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- Az előzetesen felmért sérült színháztermi székek javítása, kárpitozása 
Határidő: augusztus 
Felelős: műszaki vezető 

- Személyzeti WC felújítása, előzetes csatorna tisztítása 
Határidő: július-augusztus 
Felelős: műszaki vezető 

- Színháztermi körfolyosó külső mellvédjén lévő ablakok farészének javítása, festése. 
Határidő: július-augusztus 
Felelős: műszaki vezető 

- A napi működésből fakadó üzemfenntartási, karbantartási, állagmegóvási munkák 
végzése. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóth Csaba gondnok 

- A színháztermi lehallgató hangrendszer kiépítése az év végén vásárolt JBL 2PS 
kontrol AKC+ mikrofonok és a SONOCRAFT keverő felszerelésével. 

Felelős: Gáti László műsz.vezető 
Határidő: értelemszerűen 

- A kiállító terem világítási rendszerének felújítása. 
Felelős: Gáti László műsz.vezető 
Határidő: I.félév 

- Bérlő váltásból adódó átalakítási munkák előkészítése, elvégzése. 
Felelős: Gáti László műsz.vezető 
Határidő: január 

- Az elektromos és fűtési rendszer hatékonyságának felülvizsgálata, takarékossági 
program keretében. 

Felelős: Gáti László műsz.vezető 
Határidő: megítélt támogatás függvényében 

- A 2010. évben folytatni kívánjuk az intézmény takarékos üzemeltetését, a 
munkatársak feladatainak és a rendelkezésre álló eszközök jobb kihasználásával. 
A fenti beruházási feladatok koordinálásáért és ellenőrzéséért, a munkafeladatok 
ütemezéséért, kiadásáért, a beszerzési engedélyek előkészítéséért. 

Felelős: Gáti László műsz.vezető 
Határidő: folyamatos 

Az intézmény működésével összefüggő napi takarítási munkák elvégzésének ütemezése, a 
személyzet beosztása, munkáik felügyelete, valamint a szükséges takarítóeszközök 
beszerzése, felhasználásuk ellenőrzése, kiadása, folyamatszabályozás elkészítése. 

Felelős: Gáti László műsz. vez., Tóth Csaba gondnok 
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ÖSSZEFOGLALVA 

A fentiekben leírt munkatervet indokolt esetben változtatjuk. Figyelembe véve az intézmény 
költségvetését, gazdálkodási eredményeit, a piaci hatásokat, az évközben megjelenő 
megrendelői igényeket, valamint a műszaki, intézmény-fenntartási problémákat. A jelenlegi 
státuszok száma az üzemeltetéshez elegendő akkor, ha valamennyi státusz sikerül betölteni. 
Amennyiben a pályázati irányt tűzzük ki célul, akkor egy pályázatíró személy, aki a 
pályázati beszámolókon kívül egyéb közművelődési munkát is, munkaidejének néhány %-
ában ellát, szükséges. 

Búzás Káhéán 
igazgatóhelyettes 

A munkatervvel egyetértek: 

Nagy Vilmosné 
KKDSZ titkár 

»M* 
• ■ * * 

Tóth Csaba 
KT elnök 
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