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Berzencei Zrínyi Miklós IVIűvelődési Ház

75l6. Berzence, Szabadság tér 2.
Adószám: 16806874-1_14.
E-mail: muvhaz@berzence.hu, Tel/Fax: 82-546-075; Mobil: 30-86-44-019

PROGRAMTERV
2020.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Berzencei Zrírryi Miklós Művelódési Ház programtervét - hasonlóan M előző éveklrez
- eddigi tapasáa]ataim valamint a 2016-ban elfogadott igazgatői pályázatomban
megfogalmazottak

fi

gyelembe vételével készítettem el.

Könyvtári feladatok:
20'l 6. januar elsejétól a

A

Könyvtári szakfeladat nem tartozik az intézrnény haüiskörébe.

Könyltári szolgáltatás biáosításiához a teclrnikai feltételeket (fíltés-,világitás-,
karbarrtartás-, takaritás-,) biaosítja az iníézmény,rnely beépítésrekerült a Képviselő-testület
számára megkiilclött költségvetés tervezetbol],

közművelődési feladatok:
SzeméIyi feltételek:
Személy
keszericze lstván
pavlovics László
Dergez Katalin

Beosáás
Miivelődésszerv ező i gazgató
Fűtő_karbantartó
Takaritó

Ellátandó feladat
Programszervezés, lntézményvezetése
Intézményifeladatok
Intéanényifeladatok

20l8. februar 1+ől a 1 fő az EFoP-1.5,3,-16 azonosító számú.,Humán Szolgáltatasok
fejlesztése térségiszernléletben kedvezményezett térségek" című projekt keretében lát el
kózösségszervezői és egyéb feladatokat az intéznényberr.

Tárgyi- Technikai feltételek:

Az

Íntézménymiiködéséhez sztikséges anyagi fedezet biaosítása érdekében benyir.ltásra

keríilt a kópviselő-testület számára az intézrnény 2020. évi költségvetési koncepciója, mely
tartalmazza aközvetlen rrrűködési valamint a felújítási és beruházási tervezetet is.

Klubház:

A

Nyugdijas Klub hasmálatában lévő épület intézményünk fenntartásában
működik. FÚtési szezonban a heti Klubfoglalkozások és a ktiltin rendezvények is a Mírvelódési
BorostyáLrr

Házban kerülnek megrendezésre.
Az éPiiletrósz kiilsó és belső felí4ítása is szüksóges az állagnegóvás rniatt. Az épiilet
egyik termében biztositunk helyet a Berzencei lfiúságért és Kultúráért Egyesiilet (Berzeucei
Turul Íjászklub) eszközei tárolására is,

Bemutatóhely:
A Képviselő-testület döntése értelmében (Könyl,tár kialakítása) az Aranymosó-, és a
Duna-Dráva Nemzeti park állandó kiállítás rnegszíint, a Hel}tölténeti kiállítás 2018. nyarán (a
tervezett Óvodai felújításrniatt) szintén megsziintetésre kerillt.
A tavasz folyarnán megkezdódótt a ,,nyitott filagor" megépítéseaz udvarban EFOP1.5,3.-l6 azonositó számít ,,Humán Szolgáltatások fejlesáése tórségi szemléletben -

kedvezményezett térségek" című projekt
keretében, mely nem fejeződött
folyamárr az Óvodai felújitás miatt az óvoda
és bölcsóde is itt kapott helvet.

be, ugyanis a nyár

Szakmai program:
A szakrnai munkánk legfontosabb részenek továbbra is a közösségek
szervezését és
míiködtetósét tartjuk, A jelenleg működó
csoportjaink önálló szakmai vezetéssel működnek
az

intézményfelügyelete-irr{lryitása mellett. Az
intézménynyitva tartása alapvetóen munkanapokon
7.30- 1ó.00-ig tart, viszont a közösségek
rnu nkájához lgauádva tartunk nyl'tva.
lntézményünkben a heti rendszerességgel rnűködő
csoportok foglalkozási rendjét az
alábbi táblrizatban ismertetem :

Heti rendszerességgel rntir.OaO oopo.tok
Gerinctorna, aJakeforrn tornu
Borostyán Nyugdíjas Kltrb, Be.rencóí Trr.,,l
Felnótt néptánccsoport, ae.re,rc" na,ts rrutl
Színjátszó Csoport, Al"krefo.m toma

Berzencei Turul Íi
intézmény .U*"O
vélem - nem sziÜséges, hisz mrrnkájukról több
alkalommal is meggyőződhettiiLrrk a kiilönféle
rendezvényeken .

Az

EFOP-3.7.3_ t6-20l7 - 00024
,.Még l esély" c. projekt keretében 58 3t5 468 Ft bruttó összegben.
A projekt idószal: 2018.
_2020.04.30

05.0l

A projekt célcsoportia

a helyi lakosság 1ó-65 éves korosáálya személyek.
A prograrnokon való
részvétel mindenki számá,a lngyenes. A projektben
tanfolyarnok-, klrrbfoglalkozások-, heti és
haÜ szakkÖrók-, mírhelyfoglalkozások-, művészeti és alkotócsoportok_,
alkotótáborok_,
előadássorozatok kenitnek megvalósitásra aprojektben
meghatarozott időrend szerint,

CssP-E-NEPTANC-Mo_20 l9-0433
,,Hagyorlányaink tnegórzése"' projekt a Berzencei Hagyományőrző Néptáncegyüttes
míiködési
feltóteleinek javítása, 2019. júIius 1.
- 2020. jturnrs'io. Oktatói díj és teclrnikai eszközök
beszerzóse, 1 .3 MFt értékben.

Berzence NagYkÓzség Órrkormányzata
aktív részvételévelkerül rnegvalósításra.

EFoP-

1.5.3-

1

által elnyert pályázatok negvalósítása intézményiink

6-20 l1 -00a27

,,Humán szolgáltatások fejlesáése térségiszemléletben

- kedvezményezett

térségek'.projekt

,,ToP_5,3. 1-16_so1-2017-0001 4
Helyi identitást és kÖzÖsségi részvételterősítő közösségfejlesztés
a Csurgói járás községeiben
projekt

2

TerTezett programok hávi lebontásban (a Pályázati alkalmakon kívül):
Január: 05 - Téli Íjászverseny/közös BER-IKE
17 -Korrcert/KönyvtriLr.i
25 - Koszorítcska

Február: 0t

08
15
22
24
25
28

-

Ulti Kupa

- Iskolai farsang

- Óvodai farsang

- Szeretet Ternplorna Alapitvány Bál
- Szeretet Temploma Alapítvány Műsor.
- Nyugdijas Klub farsang
-

Kawlák Nap

Március: t3

-

Március 15-i Ünnepi megemlékezés

Április: 04

- Húsvéti játszóház

Május: 23

- Színjátszó Csoport Önálló Estje

Június: 04
0ó
26
26

Nemzeti Összetartozás Napja
- Civil Nap
_ Brrrgonya Bemutató Solanum
Kft,
- Sa, ivan Napi Tíieugrás

JúIius:

Karbantaíás-ielíüítás

_

Augusztus:

20

- Szt. lstván Napi iinnepség

Szeptember:

25

-

Október: 13

27

November:

1l
2l
24

Ószi napiSzüet

- Nyugdíjas Est

- Október 23-i ünnepség
- MiiLr-ton nap

- Iskolai

SzM Bál

- Borostyán Nyugdíjas

December: 19-20 - Mindenki

3l

- Ovodai

Klub Katalin Est

Karácsonya programok

SzM Bál

Továbbra is intézményiinkvégzi a Berzencei HaüírszélmegjelenésénekelőkéSzítésétés
terjesáését,Berzencei Képírjság szerkesztésót,

_)

A 20l9-es évben is folytatódott Berzence tinnepi díszvilágiásiinak bővítése 7 új motíwm

felszerelésóvel, melyrrek lebonyolítását is intézményünk végezte.

Munkánk nyilvános, aról rninden helyi és vidéki érdeklődő meggyőzódhet
rendezvénYeinken valÓ részvétellel, illetve programjainkról tájékoztatást kaphat mindenki a
HatárszélbŐl, a képújságból, plakátjainkról illetve meghívóinkból, illetve web_es feltiletekről.
saját prograrnjaink mellett továbbra is közrernűködünk
intézményekkel, szervezetekkel közös

a kiilönféle kiilső szervekkel.

megvalósításában, lebonyolításában.

IntézménYürrk a fenntarlóval illetve valamennyi helyi rnás intézmérrnyelés szervezettel
igYekszik rendszeres és jó kapcsolatot fenntaftani, Ezen szervezetek rendezvényeihez is
tendszeresen lehetőségeinkhez mérten - segítségetnyújtLrnk.

A

kiilönféle külsós rendezvények esetében a jövőben

is

csak rendező fól aktív

közremíiködésével tudjuk csak vállalni a programok zavartalan lebonyolítását.

Tisztelt Képviselő-testúlet

!

lntézrnényünkjövőbeni hatékony rnűködéséhez továbbra is kérjem a Tiszte|t Képviselő_
testtiletet a Pro grarnterv elfogadásara,

Amennyiben a prograrnterv megvalósításahoz összeállított költségvetési keret változik,
abban az es9tben a Programtervben megfogalmazottak is annak megfelelóen átszervezésre
kerülnek.
Berzence, 2020. janlár

17
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Berzencei Zrínyi Miklós

Művelődési Ház

7516. Berzence, Szabadság tér 2.

Adószám : 1680687 4-1-I 4.

E-maih muvhaz@,berzelce.ha, Tel./Fax: 82-546-07 5; Mobil: 30-86-44-019

Ügyirat tárgya: Közművelódési Programtew

Ügyirat sáma: 0612020

Berzence Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testülete
kovács zoltán
Polgármester részere
Helyben

Tisztelt Polgármestel Úrl
Mellékelten küldöm a Berzence Zrinyi Miklós Művelődési Ház 2020. évi prognmtervét a
Képviselő-testület részére megárgya lásra.

A Progtamtervet - hasonlóan az e|őző óvekhez eddigi tapasztalataim valamint a 2016ban elfogadott igazgatói pályázatomban megfogalmazott célok-, illewe az eddigi tapasztalataim
figyelernbe vételével készítettem el.

Az

inézményműködése és a progíamtervben meghatározott célok megvalósítása

érdekébenbenyújtasra került

az

intézmóny 2020. évi költségvetési tervezete, melynek

jóváhagyásával a Képviseló+esttiiet megteremti a lehetőséget céljaink megvalósítására.
Berzence, 2020. január 17.
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