
 Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat az MMK Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai beszámolójának, 2021. évi munkatervének
és szolgáltatási tervének jóváhagyására

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána a humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: A közművelődési intézmények éves munkaterv alapján látják el
feladatukat. Az előterjesztés melléklete az MMK Nkft. ügyvezetője által készített 2020. évi szakmai
beszámoló és a 2021. évi munkaterv és szolgáltatási terv.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 375-7/2021

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151

Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska 
Diána sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: ----

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:  ----

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.

Leadás dátuma: 2021. február 1. Ellenőrzés dátuma: 2021. február 1.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések: -



Iktató szám: 375-7/2021       Tárgy: MMK Nkft. beszámoló, munkaterv
Előadó.: Bokor Zsuzsa             és szolgáltatási terv

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

Városunkban  az  egyetlen  kizárólagosan  közművelődési  feladatot  ellátó  szervezet  az  MMK
Nonprofit  Kft,  amelynek  éves  munkatervét,  szolgáltatási  tervét,  valamint  az  előző  évről  szóló
beszámolóját az intézménnyel közművelődési megállapodást kötött önkormányzat hagyja jóvá.

Az  MMK  Nonprofit  Kft.  (a  továbbiakban:  MMK)  elkészítette  az  intézmény  2020.  évi  szakmai
beszámolóját,  (1.  számú melléklet),  és 2021.  évi  munkatervét (2.  számú melléklet),  valamint  a
szolgáltatási tervet, amely szintén kötelező. (3. számú melléklet)

2020. évi beszámoló, szakmai értékelés:

Az évre rányomta bélyegét a pandémia, a „kihívás évé”-ről beszélhetünk, a rendezvényeket közel
5 hónapon keresztül az online térben kellett megoldani.

2020-ban a 636 saját  rendezvényen 146.000 fő látogató vett  részt,  az online vetélkedőkön és
programokon  mintegy  8000  fő  vett  részt,  a  CsupaCsoda  Birodalom  Népmesepont  online
programjain pedig további 6 ezer fő.

A korábbi évek sikeres és kedvelt nagyrendezvényei ( pl. néptánc találkozók, szabadtéri előadások
elmaradtak, illetve online térbe kerültek (pl. Közösségek Hete)

Megtartott  rendezvények:  VI.  Országos  Királysakk  Kupa,  Darts  bajnokság,  Comics  mánia,
népdalkörök  országos  találkozója,  felnőtt  táncházak,  rummiklub  bajnokság,  Mártonline,  online
vetélkedők, népmesepont 6 alkalom, kultúrházak éjjel-nappal, 5 alkalom nóta, operett koncert, 9
gyermekkoncert stb.

 Minden előadás típusból kevesebbet tudtak megtartani a tervezettnél a járvány miatt.

A Vasas Táncegyüttes mindössze egyszer lépett fel az év folyamán, és két fesztiválon vett részt.

Az MMK-ban jelenleg 88 kisközösség működik, ebből 43 alkotó művelődési közösség. Utóbbiból
32 művészeti csoport, 8 népművészeti és 3 tárgyalkotó közösség tevékenykedik. 45 különböző
klub működik az intézményben.      

Szünidőben  táborokat  szerveztek  gyerekeknek,  de  az  egyes  művészeti  csoportok  is  tartottak
szaktábort (My Way Dance klub, sakktábor).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. telefon (25) 544-306
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu 
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Jóval kevesebb családi programot szerveztek a szokottnál.

Az  év  folyamán  felújították  a  számítógépparkot,  bővítették  a  wifi-hálózatot,  tisztasági  festést
végeztek stb. Az intézmény bevételei – a pandémia miatt - jelentős csorbát szenvedtek.

2021. évi munkaterv:

Ha a körülmények engedik, látogatottság tekintetében szeretnék elérni a 2019-es mutatószámokat.

Az intézmény ebben az évben is a kisközösségek otthona lesz, a saját művészeti csoportok mellett
civil szervezeteknek is helyet biztosít az MMK.

Tervezett országos rendezvények:

 Kultúrházak éjjel-nappal

 Közösségek hete

 VII. Országos Királysakk Kupa

 Vasas Tánctalálkozók

 Országos Fotópályázat és Kiállítás

 Országos Nyílt Darts Bajnokság

 IV. Népdalkörök Országos Találkozója

Tervezett kistérségi rendezvények:

 Retró vetélkedők felnőtteknek

 vetélkedők gyermekeknek

 Márton Napi Kavalkád

 rejtvényfejtők versenye és rummikub bajnokság

 activity party

 sportrendezvények

A munkaterv felsorolja a tervezett városi szintű rendezvényeket, valamint művészeti áganként a
főbb  körök,  együttesek  tevékenységét  és  rendezvényeit.  Több  ismeretterjesztő  sorozatot  is
szerveznek. A hagyományoknak megfelelően sok mindent kínálnak a gyerekeknek is a Családi
Hétvégéken és a szünidei programokban.

2021. évi szolgáltatási terv

Az 1997. évi CXL. törvény a helyi közművelődésről szóló 76.§-a az alábbiakban határozza meg a
nyújtandó szolgáltatásokat:

(3) A közművelődési alapszolgáltatások:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,



c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

78/A.  §  (1)  A  művelődési  központ  a  helyi  közösségi  művelődést  szervező,  legalább  öt
közművelődési alapszolgáltatást biztosító közművelődési intézmény. 

A  fentiek  figyelembevételével  készítette  el  a  szolgáltatási  tervét  az  MMK,  az  intézmény  a
hivatkozott törvény 76. § (3) bekezdésében felsorolt, fent kiemelt szolgáltatások közül az első 6
feladatot látja el.

A szolgáltatási tervben táblázatba foglalva tekinthető meg az intézmény tevékenysége az alábbi
oszlopok szerint:

közművelődési alapszolgáltatás megnevezése, tevékenység megnevezése, célja, rendszeressége/
tervezett  időpontja,  résztvevők  száma,  megtervezésében-megvalósításában  (pl.  önszerveződő
vagy iskolarendszerű), ingyenes/térítéses.

Tisztelt Polgármester Úr, kérem, hogy szíveskedjen a beszámoló és a munkaterv, valamint
a szolgáltatási terv elfogadásáról szóló, csatolt polgármesteri határozatot aláírni.

Dunaújváros, 2021. január 27.

       Tisztelettel:

       Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (....) határozata

az MMK Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai beszámolójának, 2021. évi munkatervének és
szolgáltatási tervének jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere jóváhagyja az MMK Nonprofit Kft. 2020. évi
szakmai beszámolóját.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere jóváhagyja az MMK Nonprofit Kft. 2021. évi
munkatervét és 2021. évi szolgáltatási tervét. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Humán Szolgáltatási Osztály 
vezetőjét a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                     a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: 2021. február 20.

Dunaújváros, 2021. február 

             Pintér Tamás
     polgármester

Kapják:

1. DMJV PH Közgyűlési Osztály
2. MMK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.
3. Irattár
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