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Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház
751ó. Berzence, Szabadság tér 2.

Adószám: l6806874-1-14.

E-mail: muvhaz@berzence.hu, Tel/Fax: 82-546-075; Mobil: 30-86-44-019

PROGRAMTERV
20l8.

TiszteIt Képviselő-testület!

A Berzencei ZrínYi Miklós Művelődési Ház programtervét - hasonlóan az előző éveklrez
tapasztalataim valamint a 2016-ban elfogadott igazgatői pá|yénatomban

* eddigi

megfogalmazottak

fi

gyelembe vételévelkészítettem el.

Könyvtári feladatok:
2016. január elsejétől a

könyvtari szakfeladat nem :mrtozik az intézmény hatáskörébe.

A KÖnptári szolgáltatás

(heti 9 órás nyitva tartás) biáosításához a techrrikai feltételeket

(fütés-, világítás-, karbantartás-, takarítás-,) biztosítja az intézmény, mely beépitésrekerült a
Képviselő-testiilet számára megküldött Költségvetés tervezetben.

közművelődési feladatok:
Személyi feltételek:
Személv
keszericze István
pavlovics László
Dergez Katalin

Beoszlis
Művelődésszerv ező 1g" gató
"
Fűtő-karbantartó
Takadtó

2017. marcius 1-től 2018. februrár 28-ig a

Korlátolt Felelősségű Társaság kötött
kÖzfoglalkoztatott közreműködik

Ellátandó feladat
Programszervezés, Intézmény vezetése
Intézményifeladatok
Intézményifeladatok

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasmú

foglalkozat ási szerződés értelmében2

fti kulturlilis

intézményünkben napi 8 órás foglalkoáatásban. A személyek a

programok szervezésében, előkészítésében,lebonyolításában intézmény működtetési feladatok
ellátásában valamint a ,,Hunyadi-hagyaték" digitalizálásában segíti munkánkat.

Az NMI megszűnését köv etően az utódszervezettel () által meghirde íeít,2017. március

1-

jével induló Programba pályázott újra intézményünk. Sikeres pályazat esetén
biáositot!í válik a
tervezett feladatok megvalósítása.

Tárgyi- Technikai feltételek:

Az intémÉnYműködéséhez szükséges anyagi

fedezet biztosítása érdekében benyújtásra

került a képviselő-testíil et számára az intézmény 2018. évi költségvetési koncepciója, mely
ta,ítalmazza aközvetlen működési valamint a felújítási és beruhrizási tervezetet is.

Klubház:

A

Borostyán Nyugdíjas

'.lub

használatában lévő épület intézményünk fenrrtartásában

működik, Fűtési szezonban a heti klubfoglalkoások
és a kiilön rendezvények is a Művelődési
Házban kerülnek megrendezésre. Az inté",lény külső
felújítása az állagmegóvás miatt nagyon
szükséges. Az épnlet egyik termében biaosítunk helyet
a Berzence Lövész Egyesület eszközei

trirolásara is.

Bemutatóhely:

A

képviselő-testíilet döntése értelmében jelenleg csak

látogatható.

a

Helyörténeti kiállítás

§zakmai program;

A

szakmai munkránk legfontosabb részének továbbra is a közösségek
szervezését és
műkÖdtetését tartjuk. A jelenleg működő csoportjaink
önálló szakmai vezetéssel működnek az
intézrrényfelügyelete-irrányíása mellett, Az intézmény nyitva
tartása alapvetően munkanapokon
7.30-16.00-ig tart, viszont a közösségek munkájáho

z igazodva

tartunk nyitva.

Intézményíinkbena heti rendszerességgel működő csoportok foglalkozási
rendjét az

alábbi táblázatban ismertetem

:

Heti rendszerességget lntlOaO-soportot rogÜltooisai
Nap, idő:
Csoport
Hétfő:

18.00-20.00
17.00-20.00

Kedd:'

17.00- 19.00

Szerda:

l8.00-20.00

Csütörtök:

Berzencei turul Íiász klub
Berzence Darts Klub

Bo.osty,in Nyugdí.j as Klub.Berzencei rurut Í;asz rtut

Klub-----

17.00_20.00

Be.r".r"" Da.ts

18.00-20.00

Felnótt néptánccsopo.t
Színjátszó Csoport

Péntek:

l 8.00-.21.00

Szombat:

14.00-18,00

Berzencei Turul Úrisz

Kub

Az

intézmény régebben működő csoportjainak részletes bemutatása
- továbbra is ügy
vélem - nem szükséges, hisz munkájukról több alkalommal
is meggyőződhettiink a különtéle
rendezvényeken.

2

Tervezett programok havi lebontásban:
Január: 06 - Téli Íjászverseny
13 - Koszorucska
20 - Berzencei Lövész Egyesület lövészverseny

Február: 03
10
11
12
l7
19
23

lJlti Kr.rpa
- Iskolai farsang
- Óvodai farsang
- Nyr.rgdíjas Klub farsang
- Szeretet Temploma Alapítvány Bál
- Szeretet Temploma AJapíwány Műsor
- Kalulrík Nap

Március: l4

- Március

Aprilis: 08

:

Május:

-

- Színjátszó Csoport Önálló Esüe

0l
26

- Majális az
-

ÖTE szervezésében
Zdnyi út-kétkeréken/közös BER-IKE

- Nemzeti Összetartozás Napja
- Civil Nap
_

Sa, Iván Napi Tűzugrás

- Burgonya Bemutató Solanum

Július:

Kft.

Karbantartás-felújítás

12

20

szeptember:
22
Október: l0
27
November:

Orsággyűlési választrás

29

Június: 04
09
24
29

Augusztus:

l5-i Ünnepi megemlékezés

l0
2l
24

December:
3l

Í;ászv"..".ry
- Sa. lstván Napi ünnepség
-

- csoportok újraindítása

- Szüreti felvonulás
- Nyugdíjas Est
_

október 23-i iinrrepség

Miirton nap
- Borostyán Nyugdíjas Klub Katalin Est
- Iskolai SzM Bál
-

Mindenki Karácsonya programok
- Óvodai SzM Bál
-

Továbbra is intézménytink végzi a Berzencei
Határszél megjelenésénekelőkészítésétés
terjesztését,Berzencei Képújsrágszerkesáését.

Tavalyi évben első alkalommal került megszervezésre
a közösségek Napja, melyet az idei
évben is megszervezünJ<.
A 2017-es évben intézménYünktervezésében, szervezésben
és lebonyolításában készült a
telePÜlés szinttí iinnePi díszvilágítás.
Amennyiben a képviselő-testiilet ajovőben
bővíteni kívánla
a már meglévő díszvilágítást, intézményünk
felhatalÁazís
esetén
- elkészíti a javaslatot az idei
évre is.

Munkánk nyilvános, arról minden helyi és vidéki
érdeklődő meggyőződhet
rendezvényeinken való részvétellel, illetve progr;jain-król
ájékoaatást

Határszélből, a képújságbót, plakátjainkról
itleive-megtrivointból,

kaphat mindenki a
illetve web_es felületekről.

saját programjaink mellett továbbra is közreműködünk
a különféle külsó szervekkel,
intézményekkel, szervezetekkel közös megvalósíüísában,
lebonyolításában.
Intézményünk a fenntartóval illetve valamennyi
helyi más intézménnyel és szervezettel
rendszeres és jó kapcsolatot tart fent.
Ezen szervezetek rendezvényeihez is rendszeresen
lehetőségeinkhez mérten segítséget
nyújtunk.

-

A kiilönfele külsős rendezvények esetében a jövőben is
csak rendező
közreműködésével tudjuk csak vállalni a programok
zavartálan lebonvolítását.

fél aktív

Tisztelt Képviselő-testtilet!
Intézrrénytink jövőbeni hatékony működéséhez
továbbra is ké{em a Tisaelt képviselőtestiiletet a Programterv elfogadására.

Amennyiben a programterv megvalósításához
ósszeállított költségvetési keret változik,
az esetben a programtervben megfogalmazottak
is annak megfelelően átszervezésre
lbban
kerülnek.
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