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PALYAZAT

Ady Endre M憤veI6d6si K6zpont 6s K6nyvt紅

Int6zm6ny-VeZet6i別1盃s盃nak bet6It6s6re



Tisztelt Prtyazat Elbira冊Bizotts鵡!

Remelem, hogy az elk6vetkez6 n6hiny oldalon oIvashat6 Vezet6i Program talalkozik az

On6k k6zmtwe16desre vonatkoz6 elkepze16seive獲工gyekeztem olyan ervckel felsorakoztatn1

6s olyan programot fel各llitani, amely melt6 ]ehet Polgar varos mdl担OZ, de tartalmazza a

jelen kor igenyeit es a j6v6　elvar各sait is. Velem6nyem szerint’ a meghlrdetett

int6zmchyvezct6i allashelyre megfele16 fels6fok心v5gzetts6ggel言11・ kel16 szervez6i c;s

szakmal, gyakorlati tapasztalattal rendelkezem es bfzom beme’hogy alkalmasnak talalnak a

M証e16desI K6zpont es K6nyvtar vezetes6re. Eddigi munkaln soran szinos orszagos es

nemzetk6zi hihi fesztival, ill rendezveny szervezeseben es lebonyolitまsal)an Vettem reSZt, ill

zen6szkent 36 6ve dolgozom a k6zmtive16desben.

Pl∴　- Orsz蒔os T祖ch盃ztalalkoz6, Budapest

- Debreceni Viragkameval

- Bart6k Nemzetk6zi K6rusverseny, Debrecen

- Nemzetk6zi Katonazenekari Fesztival, Debrecen

- Tavaszi Fesztival, Tiszaヰivaros

- Neptincosok Orszagos Bemutat6 Szinpada, H達置nanas

- Gyemek 6s I即S怨i Neptinc Egyiittesek Regionalis TalalkozQia. HajddndrlaS

- We6res Sandor Gyemek Szi函tsz6 Talalkoz6 Regionalis D6nt句e, H砧d血inds

- Premier SziIli atsz6 Talalkoz6, Hajddninas

Azt gondo獲om, hogy a felsorolt nagyrendezv6nyek strategiai tervezese’SZerveZeSe 6s

lebonyolitdsa k6zben szerzett tapasztalataimat sikeresen tudnam hasznositani a palyzott

allashelyen. Tan鉦i, SZOCi各lpedag6gusi es kulturalis menedzseri, Oktatas szervez6i munkam

sorin soha nem voltak kommunikdei6s prob16maim・ Kti16nb6z6 tipus心6s felfogas心・ maS-maS

reteghez, korosztalyhoz tatoz6 emberekkel alltam kapcsolatban. Mindig olyan munkal

vegeztem, ahol az interperszonalis kapcsolatok kialakitasa 6s和olasa fontos resze volt a

hivatまsomnak. Az elmult 15 5v valtozasai ”Piacorient各ltabb,, gondolkodasra’SZem16letm6d

v各ltasra 6szt6n6ztek. Kulturalis menedzserk6nt egy-egy PrOgram kizdr61ag gazdas縫i alapon

t6rten6 megrendez6sere is vallalkoztam, mely pozitiv eredm6nnyel z各rult・ Polgari helyi

ismeretekkel is rendelkezem・ K6ze1 29 eve dolgozom a tersegben, ismerem a falvak, kisebb-

nagyobb teleptilesek mindemapi kulturalis es gazdasagi prob16m祖, ig6nyeit. Egy gazdag

t6rtenelmi multtal rendelkez6, kult血鎚t dyo16, hagyomまnyait 6rz6 telep乱6sen 6r6mmel

vem5k reszt abban a munkal)an ahol a kult血a 6s a m〔ive16d6s drt6keinek letrehoz各sat)an 6s

m撮6dtetes6ben, ilL koordinalasal)an dolgozhatok. A debreceni K6lcsey Ferenc Megyei

M鉦e16desi K6zpontban nepm拘e16k6nt, a tiszaヰjvarosi Derkovits Gyula Mtive16desi

K6zpontban az igazgat6helyettesi beosztasom id∈蒔n言11・ h如d血anasi M6ricz Pal V各rosi

M蹄e16d6si K6zpont es K6nyv血ban, ill. a k6nyvtar 5s a k6zm蹄e16desi int6zm6ny

szetvalasa utin a Keky Lajos V各rosi Mtwe16d6si K6zpontban lehet6segem nyi]t globa吊s

k6zm博e16d6si rendszerck tanulmanyozasara, megismeres6re. Tisza阜ivdrosi es hajd心ni壷si

munkam sorin sok tapasztaIatot szereztem a helyi 6nkominyzati munkalbl’aZ Oktatasi es

mまs k6zm血e16desi, ill. civil szervezetekkel va16 intezmenyi kapcsolattartdsr6l,

egytittm陳6desr6l. Szakmai ismereteim r6ven心gy gondoIom, hogy a megfogalmazott

elvまr各soknak megfele16 szintcn tudnall VeZetni az Int6zmenyt. Szakmai elk6pze16seimet a

vezet6i programban b6vebben fejtem ki.

Szeretem az qi feladatokat, a kihivdsokat, mert eZ egyf匂ta szellcmi felfrissu嶋st jelent a

szamomra 6s j6 6r乙6s az alkot6 folyamatok r6szeseve vまlni・ A szakmai toval)bfa16des

lehet6seg6t fontosnak tartom. Az tlj es korszerti dolgok megismeresere tudatosan t6rekszem, a

folyamatos 6nkepzes hive vagyok.

Tisztelt Bizotts盃g! K6rem paly盃zatom pozitiv elbir別委sat.



VEZETOI PROGRAM

Az

ADY ENDRE MUvEL6D互sI K()zpoNT Es KONYVTÅR IRÅNYiTÅsÅRA

Bevczetes

A XXL szazad elQjen a vilag egyre nagyobb resz6n meger6s6d珊es visszafordithatatlan

tendenciava v飢az a folyamat, mely az emberek k6z6tti egyen16 jogok, a SZabadsag, a

szolidaritds eszmei alapj各n, aZ alland6an b6vii16 gazdasagi temeles me11ett, a minel t6bbek

szalnara jobb eletmin6seg eleres6t jelenti・

Ez a tarsadalmi integraci6s folyamat臆ugyan kisebb-nagyObb z6kken6kke1 6s kiter6kkel臆

Magyarorsz各gon lS jellemz6ve valt・ K6zismert, hogy jelenleg egy olyan atalaku16 felben 16v6

orszagban 61血k, ahol a gazdas各g, a farsadalom szinte minden eleme 6s tagja valtozasban van,

az eddig megszokott viszonyok, taiekoz6ddsi pontok, kapaszkod6k felborulnak, mOZgdsban

van az ert6kren句tik.

A k6zmtive16d6sben az erzckclt jelensegek es lehet6segek fuggvenyeben az 1970-eS eVekt61

kiserletek kezd6dtek, hogy a kialakult intezmenyeket 6s int6zm6nyrendszert megl担ts各k, i11・ aZ

emberek igenyeihez, egy mOdem tdrsadalmi szerkezet kivinalmaihoz igazitsak. A 90-eS 6vek

elej6t61 gyors utemti - a nemZetk6zi eredmchyeknek megfele16 - k6s6bb azonban kisse

lassu16 szakmai fa16desnek lehetttink tan心i. Napjainkban, a gaZdasagi es色rsadalmi szerkezet

alalakul各sa felgyorsult, feler6s6d6ttek az ezzel jar6 hatranyos hatasok is. A nehezebbe va16

eletfelt6telek, Sulyosbod6 terhek a j6vcdelemszerzesre forditott id6, aZ elszeg6nyedes, a

munkanelk蘭is6g, a SZOCializdei6s zavarokkal k茸szk6d6 csoportok’a devi各ns magatartas-

form紐こ　SZamanak n6vekedese, aZ identitas keres6se jellemzi a nehezsegeket. Nagy

vonalakban ezek a makro folyamatok hat各roz乙ak meg egy k6zm茸ve16desi intezm6ny

mozgaster6t, lehet6s6geit es egyben k蒔161ik feladatait is・

Polgま「 tiszta 6s rendezett telepules, mely az elmdlt 6vek beruhazdsai reven meltin lehet

biiszke 6ptileteire, k6myezetere.

A telepu嶋s lakossaginak kulturalis igenyei, - aZ 6sszetetelb6l ad6d6an - rendkivul

kti16nb6z6ek. Eppen ez細, Velemenyem szerint az Intezm6nynek olyan komplex

k6zm櫨ve16d6si koncepci6t kell megjeleniteni, amely minden Polgaron 616 ember igenyet

kiszolg帥a, mindenki szamまra hozz縫rhet6, megl丸6　hagyomanyokat apo16∴es

tov各bb呵Ieszt6高akat teremt6, magyar nemZeti 6s egyetemes kulturalis 6rt6keket, tradici6kat

kepviseL

Mindezekb61 k6vetkez6cn a k6zm屯ve15d6si int6zm6ny m軸{6des5re vonatkoz6an az alal)bi

alaDelveket tartom k6vetend6nek:

. Az emberi es szabadsagjogok v6delme, erv6nyesulestik e16segitese, a kulturalis ertekekhez

va16 hozz各feres lehet6segeinek biztositasa.

・ A demokrdeia alapj紅a helyi auton6mi放, Civi=まrsadalom meger6sit6se, aZ糾amPOlgari

szabad kezdem6nyezesek timogatasa, a k6z6ssegi 6rdekervenyesit6s minden lehetseges

eszk6zzel va16 szakmai segitese.

. Az amat6r alkot6　es m茸ve16dni v各gy6　k6z6ss6gek szakmai tevekenysegenek　5s

mtik6d6s6nek tamogatdsa, Segftese, SZakmai feltigyelete.

. Nyitottsag 6s rugalmassag, a helyi tarsadalomban megjelen6 problem氷megoldまsanak

e16segitese, a SZ撮segletek 5s igchyek - aZ intezmenyi keretek k6z6tt megoldhat6臆

maximalis kie16git6se.

. A nemzeti, maS kisebbsegi 6s egyetemes kul血ck megismertetese es te寄esztese, a

kii16nb6z6 kulttlrak k6z6tti kapcsolatok kiepitese, hagyomanyok teremtese es apolasa・

・ Az elethosszig tart6 tanul各s, eletmin6s6get 6s 6leteselyt javit6, SZerveZett fom創)an t6rten6

tanulasi 6s feln6ttoktatasi rendszerenek - lehet6seg szerint主kiepitese es mtik6dtetese.

・ Szeles k6誼es sokoldald egy冊m撮6des a telepu彫sen m故6d6 oktatdsi’egy6b kulturalis’

szocialis, SPOrt 6s szabadid6s feladatokat elfat6　6nkomanyzati es egyeb femtartash

intezmenyekkel, Civil es tarsadalmi szervezetekkel’gaZdasagi tarsasagolckal, V糾alkoz6kkal







2剛
Figyelembe veve az elmult evek tapasztalatalt, felmerve a lakossie igenyeit, aZ 5letkoroknak

megfele16　olyan komolyzenei, k6mytizenei, SZi血azi, Valamint sz6rakoztat6 e16adまsok

szervez6sc, a_meIyek az eddigi 6vekhez hason16, megfele16 kulturalis 6lm6nyt ny心jtanak a

k6z6ns6gnek.

. polg誼Hurka-Pite Fesztiva工BELÅHAPI FesztlVal, Polg誼Ny誼Buli Estek,

Sark各nyhai6 fesztivaL

. civil szervezetek rendezvenveik szakmai se曾itese tamo容atasa

. K6z別cti, t6rt6nelmi, fudom各nyos, n6prajzi, Vallasi, 6sti5rt6neti, SZakralis,

magyarS互g kutat6, hagyo血any6rz6, Stb. ismeretteljeszt6 e16a(lasok.

A v ros lakoss各g各nak fentebb jeI6看t ismereteinek b6vftds6re Ictrehozott

rendczv6ny, nCVes, OrSZagOSan elismert e16ad6k r6szv6tcI6vcl, akik cgyetemckcn,

foiskolakon tartanak sajat t6m委ikban e16adasokat.

. e芝V′eb sz6rakoztat6 /zenei. tallCOS attraktiv) mtisorok 6vod各soknak kisiskolalroknak

k6z6D i skolasoknak. fi ataloknak.

. sz6rakoztat6 rcndezvchyek: balok, (farsangi, Ptink6sdi, stb.) szabadt訂i k6mytizenei

koncertek, ”disco’’-k, SZalagavat6k.

A rendezvenyek strategiai tervezesekor figyelembe kell vemli az eletkori (6vodds, iskol各s,

feln6tt, nyug(坤as), nembeli, talsadalmi pozici6beli sそ直tossagokat 6s az igenyeknek megfele16

SZintti e16ad各sokat kell szervezni. Nagy hangsulyt ke‖ fektetni arra, hogy a rendezvenyeknek

megfele16 bev6tele legyen, hogy a rendszeress6get tartani tudjuk. Lehet6s6g szerint be kell

VOml a helyi m[iveszekct 6s e】6ad6kat, Valamint臆k副6n6sen a k6zepiskol各s korosz屯lyna上

a tehetseges fiatalokat es kortdrs e16ad6kat a lebonyolitds鰭zisaba. Fontos szerep hdrul a

k6z6ns6gszervez6sre 6s a megfele16 propagandara.

2/c Ui rendezvenvek.. elkeDZe16sek meghonosit各sa

. "Friendly East"　cimme1 0rszagos (ds a kes6bbiekben esetleg Nemzetk6zi)

Country Fesztiv別megrendez6se,

- A Country Fesztival resztvev6i country zenekarok 6s un. ,Jine dance’’csoportok,

akik a k6t napos rendezveny sorin gondoskodninak a megfele16 hangulatr6l, a ∞untry

tincok tanit各s各r6l. Ugyanakkor igenybe vem5k a szalldshelyek, Vend6gl各t6 egys6gek

SZOlgaltatasai t.

・ I即Sagi Kamara N6pt盃nc verseny megrendezdse. Jelen pillanatban az ifjds細

egyuttesek 6s sz61istak reszere az orsz*ban csak n6hany helyen (Pape, Szekszdrd,
Eger) rendeznek kizat61ag egyuttesi, Vagy SZ616 tinc je11egti versenyt, talalkoz6t. A

SZakma mar reg6ta valja a keleti regi6ban egy varos言11. egy jntezm6ny je]entkezes5t

egy ilyen a prograrmak a megva16sit各sara.

● n6I)Zenei e16addsok (koncertek), n6ptanc tanitds, tanCh急z, jatsz h盃z,

A program c61ja∴a gyermek es fiatal korosztaly megismertet6se nepi k山tnrank

Cgy温Iegszebb 6s Icggazdagabb gy6ngyszem6vcl. Az 6I6 zene 6s a tanctan子tas

Segits6gevel hjratanitjuk a sztikebb　6s t各gabb k6myezet tancos k山tdrajat,

motivumait, hagyomanyait - Pl. a Polg委ri Csapasolast.

. irodalmi, ismeretterjeszt6　e16a(lasok, VerSeS, Pr6zai, SZinhazi e16addsok,

elemZ6sek, un. "beavat6" (rendez6i, Szin6szi munkat bemutat(5) e16ad委sok.



. B6rletes e16adasok szervez6se altalanos 6s k6z6piskolas tanu16k r6sz6re.

Az∴eletkori sajatossisoknak megfe!el6en kisiskolas, feIs6　tagozatos　6s

k6z6piskolas korosztalynak komoIyzenei, n6pzenei koncertek・ kamaraszinhazi’

tincos, t6rtchelmi, honismereti, irodalmi ismerette巾eszt6 e16adasok szervez6se a

tan6vhez igazItva 3-4 alkalommaI・

Egy6b progra両avaslatok.

Blues Party, Jazz P6dium, FoIk h6tv6ge, Utca Szinhazi Est6k, F心v6szenei 6s

Majorette Show, Katonazenekari Fesztival, KomoIyzenei Hang‘′erSeny Sorozat・

TempIomi Koncertek) Bor血nepI P拙nka tinnep・ N6ta est, Ncmzetis6gi est, Retr6

Party) Disc6〕 Karaoki est, PoIgdri Ki Mit Tud?, Stb.

Ezeknek a programoknak, a SZerveZ6sehez es lebonyolitasahOZ Segftseget n!旭thatnak

a r6gi6ban m撮6d6, rendezv6nyeket szervez6　kulturalis intezm6nyek. Sz至mos

regionalis rendezvenyhez Iehet csatlakozni, Vagy egy-egy mi壷szt, Zenekart stb. t6bb

v各rosba el lehet ”adni”, melynek k6vetkezt6ben a k61ts6gek radikalisan

lecs6kkenthet6k.

A tudzmussal kapcsolatosan szinolnuIlk kell azzal, hogy az idelatogat6 belfoldi 6s

ktilfoldi vendegek egyre jobban fogjak igenye専az esti kulturalis programokat

(SZabadteri, belt6ri, P6dium, temPIomi, Stb.)・ Az O ig6nyeik kie16gites6re is gondolni

kell a nydri ill. a fentebb jelzett programok szervezesekor.

. Civilek a Varos6rt k6zm(ive16d6si paly各zat

A M(ive16d6si K6zpont erre a c6lra be6pitett k61ts6gvet6s6ben elk鵡nitett

6sszegb6I) a V鉦osban mtik6d6 civil szervezetek’alkot6 k6z6ss6gek - aZ別taluk

szerveze請　一　kultur錨s programjainak a megva16sitdsara forditanank. A

rendezv6nyek palyazaton elnyerhet6 6sszege - aZaZ aZ Int6zm6nyi (6nkominyzati)

t各mogatas - a kiaddsi k61ts6gek 50 %-a. A paly各zatok elbir孔asa, ellen6rz6se a

T盃rsadaI血i Koordinati6s Test剛et fe!adata Ienne. Termeszetesen a rendezv6nyek

szervcz6s6ben 6s lebonyolitas引oan a M血ve16d6si K6zpont munkatdrsai is aktivan

r6szt vesznek.

Folyamtos.an jelen 16Y6 feladut a javu16 k61tse如at6konvsdg keretein belnl` a bev(卑ek

n6velese. a rendezvenyek k61ts垂einek cs6kkentese’mely a tamogat6i, SZPOnZOri k6r

szelesites6vel, a gOndos, aZ e16adast leinfomalt 6n糾6 szervez6munkaval’aZ OIcs6bb

lehet6segek kiaknまzasaval, t6bb menedzser c直nlatanak 6sszehasonlitasaval, 6sszehangolt PR

munkaval,岬Valamint k6z6s岬
szerz6d6sek v名書lalkoz6kkal` C坐ekkel. i=・ Vallalatokkal va16 megk6t6s6vel kepzelhet6 el.

II. Az Alko(6 Mtivdszeti K6z6ss6gek munkajat koordina16 tevekenys6gben a kulturalis

menedzsment tipus。 szem15let bevezeteset　6s sz6les k6rti alkalmazdsal tartaninl

sz撮segesnek. A meglev6 targyl’emberi er6forr各sok koordinalasa is fontos feladat a

csoportok, SZerveZetek, k6r6k c6Uainak e15reseben. A menedzsment tipus心szemlさlet a kor

ig6nye 6s nemcsak a profit erdekelts5gti vanalkozasok m撮6dtetesekor elengedhetetlen

iranyitまsi elv. A hosszd- eS r6vid t丸rd tervezes, a CSelckv6si I)rOgram meghatiroz各sa, a

szervezes, a mc琉dtet6 struk血ra kialakitasa, a k6zvetlen iranyitas’a koordinalas a munkck

6sszehangolasa es az e11en6rzes, mind olyan feladatok, amelyek a nonprofit szferat)an’a

kult血a es a k6zm[ive16des tertilet6n dolgoz6k munk:直t is meghatarozzak.

Az 5vek 6ta j6l m撮6d6 kulturalis k6z6ssegek munk!担nak segitese alapfeladat. Rendkivtil

pozitiv eredmeny a Polgari Ertektal l鉦ehozasadrt 6s falesztes括h cIv6gzett munka.



Ugyanakkor, bizonydra vamak meg je宣enleg kiakn各zat獲an lehet6segek, melyek felsz子nre

hozdsaval旬abb drtekek j elenhetnek meg a valos 6let6ben.

. Benntink E16 Hagyo血any

A Polgaron meg fellelhet6 es mtik6d6 nepl k6zm血es mestersegek munk各ssaginak

fe上kutatまsa’ismertte tetele. A mestersegek alkot6 k6z6ssegekben t6rt6n6 esetIeges

Oktatasinak megszervez6se, rendszeress5 t6tele. Pl. a citerak6szites kult心r4jinak

mint郵ra a helyi hagyomany kite面esit5se, OrSZまgos hirtlv5 t6te】e, nagyObb publicitまs

megteremtese. A hagyominy6rz6 tev6kenyseg ny各ri tal)Ori, 6s kulturalis fesztiva吊

esememy6 t6tele.

・ Alkot6 6s amat6r m心v6szeti k6z6ss6gek szam各nak n6veI6se. Igeny felm6r6s,

VeZCt6 felkutat各sa, tOborz各s, SZakmai m故6d6s biztositdsa. (A jelenleg mtik6d6 tancos

CSOPOrtOkon tdl, maS m品eSZeti csoportok, egy5b targyi aIkot6　6s ku]turallS

k6z6ssegek letrehozasa 6s mtik6dtetese)

Az Intezm5nyben m撮6d6 amat6r m茸v6szeti csoportok, Civil szervezetek, k6r6k tags各gival,

VeZet6ivel k6z6sen olyan hossz心-　6s r紡id　`i互i egy組ttmtik6d6si projekteket kell

kidolgomi, amely mindenki szamara biztos, nyugOdt anyagi es szakmai ha高eret biztosit a

munk紬oz, k6lcs6n6s e16ny6ket jelent, a tervSZerti szakmai f叫6d5st deteminalja, a tagOk

interperszonalis kapcsolatal)an a koh6zi6t er6siti.

Az Alkot6 Mfiveszc(i K6z6ss6gek munk祁at koordina16k munk4j紬oz tartozik konkr5tam

● a m[ik6d6st prognosztiza蘭strategiai tervek eIk6szit6se (SZakmai, gaZdas細i)

k6z6sen a m〔iv6szeti csopo巾SZakmai vezet6j6vel,

. a program megva16sitasahOZ SZ弧s6ges operativ lep6sek kidolgozdsa es

lebonyolitdsa, rendszeres konzul屯ci6 a vezet6kkel,

● a temek, eSZk6z6k biztositasa, koordinalasa,

. a csoport §Zakmai menedzse16se: ftlv6telek, kfadv血yok k6szit6se, CSOPOrt

m櫨soranak region猫s I)rOPag猫sa) in(e「netes kapcsolat kialakit§sa 6s folyamatos

血〔ik6dtet`s e.

. bemutatkozdsi lehet6s速ek b6vit6se:

- VerSenyeken. fesztivalokon. valosi 6s egyeb rendezv6nyeken va16 r6szvcteL

megszervez6se. szakmai felk6sz鵬s segitese. utazdsi` etkez6si problemck

megoldasa.

. szakmai tovabbkepzes szervezese a tagoknak, VeZet6knek egyar各nt,

. anyagi 6rdekelts6g be6prt6sc a hat6konyabb m屯k6des 6rdek6ben.

解Iyazatokhoz ny申ott pa血ers6g, bevcteles e16ad各sok szerz6s6hez ny函ott segfts6g)

Szakmai e16ny6k r勘enek a hazai es a nemzetk6zi kapcsolatok meger6sit6s6ben es

b6vft6seben. Tovat)ba a csereutazasok reven az intezm6nyekhez kapcso16d6 feln6ttek 6s

gyemekek megismerkedhetnek m各s kultur各kka1 6s hasznosithat6　tapasztalatokat

SZereZhetnek.

- Szamos m(idja van - a SZakmai szinvonal megtartasa mellett - a korsze誼s6g 6s a

k61tsegcs6kkentes 6sszekapcsolasanak. Mtivdszeti csoportjaink, k6reink egyes剛eti, V.

alapflv看ny=brm紬an vaI6 mfik5dtet6se nagyobb szabadsieot 6s lehet6seget kinal a

Palyazatok elnyerさsere, a t各mOgat6k megszerz6s6re.



IH. PR feladatok.

A tevekenyseg ket飴feladatra 6sszpontosul・

. Reklam 6s propaganda tev6kenys6gタ

. Feln6ttk6pz6si tev6kcnys6g tervszer(i timOgat各sa.

Mindemapi 6lett血　egyik fontos vel祖旬a a mdsokkal va16　kapcsolatfelvetel’ a

kapcsolattartas, a kommunikaci6 milyens6ge es min6s6ge. Ismer申k a mondast, hogy az

infomaci6 hatalom. Igen, dc, hogyjut el egyik helyr6l a mdsikra, milyen fom紬Ln 6s mikor?

A皿oz az emberhez jut-e el, akihez intezzck? Ezek a kerdesek az elet minden tertileten

fontosak, de kti16n6sen egy olyan intezmenynel, ahol a tevekenysegek az emberek

m拘e16desere, ku血ra16dasala, SZ6rakoztatasまra, SZakmai k6pz6sere’ kisebb-nagyObb

k6z6ssegek 6sszetartasara iranyul.

A PR feladatokat eIlat6:

- a k6z6ns6ggel, a nyiIvanoss各ggal tar函a kapcsoIatot,

-　felm6r6§eket v6gez∴∴a lako§S盃g k6r6ben a k租Iiinb6z6　kul値n釦6ddsi,

k6zmfive16d6si ig6nyekr6l,

-　k6z6ns6gszervez6i feladatokat I釦　el a k鵬nb6z6　rendezv6nyekkel

kaI)CSOlatosan, - SZOrOS egyuttmfik6d6st alakit ki az iskolakkal・ tizemekke1 6s

v別IalatoIckal, Civil szervezetekkel, V別lalkoz6kkal・

一a korszerfl PR tev6kenys6gek tcrvszerfi alkalmaz名s各val rendszeres 6s id6szer色

t弾koztatast ny可t a Medickban (Faccbook, TV, R祖i6,可SagOk, Plakatok,

sajt6t弾kozta(6) a lakoss勾r6sz6re az Int6zm6nyben foly6 rendezvchyekr61・

- fele16s a megfele16 szintti 6s memyis6gti programfuzetek. sz6r61apok. plakatok

kiad各sa6rt 6s terieszteseert.

- feladatanoz tartozik az Orsz細os 6s region乱is, Valamin( a kist6rsegi m血ve16desi

int6zm6nyekke賞　va16　kommunik短i6　6s infomati6csere (Segitve∴∴eZZel a

rendezv6nyszervez6ket). Tev6keny r6szese a telekommunikdei6s projec(

ki6pit6schek 6s m色k6dtet6s6nek.

- Weblapl facebook, naPrak6sz m。kむdtet6se. Internetes lehet6segek hat6konyabb

kihasznal盃sa.

A PR feIadatokat ellat6 rendkivtil szoros, mindemapi munkakapcsolatban van az Alkot6

mtiv6szeti k6z6ss6gekkel foglalkoz6　munkat毛rsakkal, a Rendezv6nyszervez6kkel・ a

K6nyvt緬do-goz弧ka萱, a terveZeSt61 a lebonyolitasig, hiszen az 6 munk卸kat teszi ismertte

6s ”eladhat6va’’a lakossag k6reben.

A feln6ttk旬z6s面tcr削oteket es ut feladatokat jelcn(ene∴aZ Intez血6ny eIet6ben. Az

6lethosszig tart6 tanulas, a kulturalis 6s gazdasagi fej16d6s egyenes k6veト

kezmenye. A tudom各nyos technikai f匂16des felgyorsuldsa, a mOdemizaci6撮eme

nagym6rtekben megvaltoztatja　6lettinket. A valtozasok olyan gyors　軸emben

t6rt6mek, hogy az ”egySZe誼haland6" nehezen tud lepest tartani veltik. 5-10 6v alatt,

a:乙elet minden teriilet6n min6s6gi v各ltozasok mennek vegbe, amelyek keze16sere a

lehet6segeinkhez m6rten fel ke= keszulntink. A feln6ttkepzes pszichikailag 6s

s乙akmailag is nehez feladat’mind a k6pzesben resztvev6k, mind a szervez6k sz祖l各ra・

Helyil Vagy helyben mfik6d6 feln6tt k6pz6 int6zm6nnyel strat6giai partnerseg

kj6pft6se" R6vid 6s hossz血tivd eg)′航tmfik6d6s feIadata, hogy felt6rkepezze helyi

es a k6rnyez6 va‖alatok●屯zemek, munkahclyein a szakmai kepz6sek, atkepz6sek’

tov細bk6pz6sek) lchet6s6geit) ig6nyeit. Az Int6zm6ny teret　6s lehet6s6get



biztositson a helyi 6s a k6my6kch lak6k k6pzdsi, tOVabbk6pzdsi igenyeinek

鵬e脆gitesere.

IV. KialIft6 terem

Funkc埼a ds stnkt血4ja behatdro鴨a m色k6ddsi temletet. Eddigi m撮6d6se nem hozott

kiemelked6 elismer6st, de elmarasztalast sem. Mindenk6ppen t6bb, SZinesebb, SZ6lesebb

r6tegeket 6rint6 kiallitasokra van sz龍s5g. Meg kell teremteni a kia11itdsra証rds" kult心句at.

Ezt az iskolas korosztaly ”benevelesevel" lehet els6sorban e16mi. Mtiv6szett6rteneti

e16adasok. m茸elemzesek technikak mtiv6szek me壷smerese. bemutatasa lehet a celok

Cleres6nek egyik uta. Velemenyem szerint egy mtiv6sszel t6rt6n6鵜munkdss各gat helyben

bemutat6, Sajat teclmik弾t elmagyaraz6 -　SZem61yes tal糾【OZds maradand6 6lm6myel

gazdagithatja az erdek16d6ket Az egyseges int6zm5ny szerkezet rev5n olyan kiallitasok is

megrendezhet6k itt, melyek a K6nyvtdr szakfeladataihoz kapcso16dnak, de te王iedelmuknel

fogva nem femek el ott.

Ⅴ. K6血男くま「

Meg心jult helyszinen, idealis k6myezetben mtik6dik a gyemek es a feln6tt lakossagi

k6ny‘r庵r. A k6nyvtarban foly6 szakmai munka p6萱daert6k乱A k6nyvek k6lcs6nz sen tt]l

egy6b, igen fontos kulturalis tevekenysegeket is felvallalnak, ameIyek korsze誼m6don segitik

a lakossagot az oIvasds 6r6menek megismer6s6hez. A k6nyvtar ilyen irdny心tevckenyseget a

legmesszebb men6kig t各mogatom. Az allominy digita獲izfroi句紬oz szukseges cr6forrasok

megteremtese a j6v6 egyik nagy feladata.

Szakfeladatahoz tartozik, hogy:

- mindenki altal hasznalhat6 es megk6zelithet6 legyen,

- gy均temうny6t folyamatosan f匂leszti, felt:鵡a, meg6rzi, gOndozza es rendelkezesre

的cs約㌔

- helyismereti infomdei6kat 5s dokumentunokat gy櫛t,

- t4jekoztat a k6nyvt紅ds a nyilvanos k6nyvl誼　endszer dokumentumair61 es

SZOl galtat各sair6l ,

- biztositja m各s k6nvytarak allomanyanak es szolgaltatasainak e16reset,

- ieszt vesz a k6nyvtarak k6zctti dokumentum- ds infomaci6csereben,

- k6zhasznd es specialis szolgaltatast ny巾t,

- biztos旬a a gyemekek, fiatalok szinvonalas k6ny¥塙eri ellatasat,

- 6sszehangolja a ku16n gy均tem6nyek falesztes6t, SZOlgaltatasait,

- folyanatos korszerdsitessel, korszerii technikaval biztos叫a a k6nyvtari ta蒔koztat6

tevekenyseget, aZ infomdei6szerz6st,

-　egytlttmiik6dik a v各ros k6zoktatdsi, egeszs6gtigyi. szoci各lis intezmenyeivel a

ku皿rak6zvetites, a helyi tudomまnyos es kutat6mu]ka, a kiadvanyozds teruletch,

-　a Vdros kieme比ed6 alkot6inak, k6z6ss5geinek, alkotasainak megismertet6se a

k6nyvial sqjalos eszk6zeivel,

- reSZt VCSZ a VarOS kulturalis, k6zm(ive16desi 6leteben kiallitasok, k6nyvbemutat6k,

toval)ba a k6nyvtdr tevckenyseg6hcz kapcso16d6 tudom各nyos, kulturalis rendczv6nyek

SZerveZeS6ben es lebonyolitasaban,

- egytittmtik6dik a valosk6mycki telept116sek k6n)rytaraival, r6szukre tov各bbkepzesl,

SZakmai-m6dszertani szolgまltatast ny句t.



A k6nyvtまri struk血a egy meg]ehet6sen j61 kidolgozott k6zponti壷nyitasi rcndszer alapjin

mtik6dik. A reglSZtrdei6s 6s infom各c16s rendszer 6vek 6ta az orsz各gosan elfogadott es

mcghatarozott irinyelvek szerint folyik・ A szamit6g6pes nyilvantartasra va16　atteres

folyamatban van, mely remenyeink szerint korszertibb6 es k6nnyebben kezelhet6v5 teszi a

k6nyvtdr mtik6de s6t.

A k6nyvtal mtik6dteteseben nem tervezek jelent6sebb valtoztatdst. Az intezmeny a szakmai

ellen6rzes sorall elismer5st valtott ki tevekenyseg6vel a szakemberek k6reben. Megfele16

meretti工iszta, hatekony es praktikus. A klasszikus 6rtelemben vett k6nyvta五funkci6k mellett

Plusz fe量adatokat is felva11altak 6s ezeket, aZ6ta is sikeresen mtik6dtetik.

A meglev6 anyagi lchet6segek maximalis kihasznaldsa me11ett tovat)b kell f匂leszteni a

k6nyv-, a hang-　6s vide6tま「 allom各nyat, tOVabba a helyismereti infomaci6k es

dokumentumok, a Helyi Ert5ktar gy均tes6t, a ku16n gytjtem6nyek 6sszehangolt f匂leszt6sc5t, a

regi6 k6nyvt各raival va16 szakmai-m6dszertani kapcsolattartast. A k6nyvtari mtik6dtet6s

SZabalyozottsaga miatt, a regisztrfroi6s es adminisztrfroi6s munkat)an alapvet6 v芝山oztatdsokra

nincs sztikseg. A szolgaltatasok b6vft6se a munkatまrsak kreativitdsin 5s az anyagi lehet6s6gek

b6vftes6n m心lik.

VI. Technikai重もladatok

Tevekenys6gtik szorosan kapcso16dik az in16zm6nyben dolgoz6k munkaiahOZ. Kiegeszitik 6s

Segitik azt. Munk句uk sorま皿fele16sek az Int6zm6ny kulturaltsag養証言iZ ePtiletek a11aganak

meg6rzes6ert, a helyisegek, b血orok, eSZk6z6k, Stb. tisztasaga6rt, a javftdsi, karbantartdsi

munkalatokert, a rendezvenyek megfele16　szint(i hang-　eS fenytechnikai igenyeinek

kielegiteseert, a t色zvedelmi e16irdsok es a hazirend betarほsaert.

VII" T各rsadaImi koordinati6s testiilet. (havi rendszeresseggel mtik6dik)

A tarsadalmi koordinati6s test珊etet, aZ In16zm6ny hat6konyabb m丘k6d6s6nek

drdek6ben tartom sztiksegesnek 16trehozni.

Tagiai: Igazgat6, igazgat6-heIyet(es, m心v6szeti csoportok vezet6i, a Hum名n

feladatok 6s追gyviteIi bizotts堰vezet6_ie, iIl. civil k6z6ss6gek, SZerveZetek tagiaib61

V別asztott egy-egy k6pvise16. (kb. 6-8 fo)

Elkep乙elesem szerint egy olyan konzultativ test心let, ahol a r6vid- 6s hossz血t各v心

PrOgramOk, VarOSi rendezv6nyek 5sszeegyeztet6se, 6sszehangolまsa folyik. F6rum

az∴elk6pzelesek, gOndok, PrOb16mak, tervek megbeszelesere, ugyanakkor egy申ita

Visszacsatolまs a vezetes fe16　a mtik6desr6l, a lezajlott programok siker6r6l,

tapasztalatair6l, eSetleges maskor elkertilhet6 problemalr6l.

FeIadata lenne a∴Ciwh kezdem6nycz6sti kulturalis programok megrendez6s6t

Segit6 helyi paly盃zatok kiirasa, eIbira履sa, VarOSi rendezv6ny programba va16

koordina覚sa, lcbonyolit盃s盃nak fcltigye萱ete, eS elsz盃moltat委sa.

VIⅡ. Igazgat6 Tan負cs

Tagja証Igazgat6, igazgat6-helyettes, gaZdas各gvezet6, akik haVi rcndszeress6ggel

tartjak meg tan委cskoz6 tiI6siiket. Az operativ munka 6sszehangolasa, heti tervek,

rcndczv6nyek, teend6k megbesz6I6se, r6vid-　6s hosszd tav血∴strat6giak

kidolgoz各sa, naPi 〃℃Iadatok elosztasa, a gyakorlati megva16sitゑs megbesz61ese.

Az Igazgat6 Tanfrosi megbeszeleseket k6vet6en a vezet6k munkat各rsi 6rtekezleten

a〔担k tovat)b az informdei6kat, beszelik meg az aktualis teend6ket.
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X. K61ts6gvet6si elk6pzeI6sek, gaZdasagi重もladatok

A gazdasagi feladatokat ell各t6 csoport munkatarsai, a PrOgramOk, PrQiektek tervez6sekor

SZakmai segftseget ny巾tanak a rendezv6nyek szerz6deseinek megk6teseihez, PenZtigyi

kifizet6seihez, elsz盃mol各saihoz. Biztositjak　-　aZ e16zetes terveknek megfele16en　-　a

folyanatos m茸k6dtetes anyagi felt5teleit (berek, doIogi, SZakmai 6s egy6b kiadasok)・

Feltigyelik 6s ellen6rzik az Int6zmeny p6nziigyi kiadasait 6s beveteleit (teremberletek,

rendezvenyi bevetelek, m茸veszeti csoportok tagdij　6s oktat6i tevekenysegb61 befoly6

bev6telek, Stb.).

Az　6nkorminyzat, Int6zm6nyi mtik6d6sre szint　6sszegchek meg各‖apitdsat a

mindenkori munkatarsi 6sszet6telbdi ad6d6 b6rek 6s azok jまru16kai, a doIogi kiaddsok, a

m(ik6d6si feIadatok ellatas鉦a I6trej6v6 programok, rendezv6nyek,皿tiveszeti csoportok,

k6nyvtかi fejleszt6sek k6Its6gei, S`b. hat証ozzak meg. Egyes esetekben血j beruhazdsi,

fejleszt6si k別ts6gek kieg6szithetik czt a k61ts6get. Az Int6zm6ny 6ves k61ts6gvct6sc, a

megva16sitasra kerti16　6ves rendezv6ny, iIl. programterv kiadds-bev6tel terveinek

kieg6szit6s6vel, iIl. egy6b bev6teIekb61 al1 6ssze.

A pontos kladdsi t6telek ismerete ne[ktil nem vallalkozhatok k61tsegvetes elk6szit6s6re, eZt

egyebk6nt is a munkatalsakkal t6rt6n6 k6z6s munka alapjまn kepzelem el. Nem ismerem a

K6pvise16 Testulet 201 7. evi kult血a finanszirozdsi elkepzeleseit, kondici6it es nem ismerem

az eITe SZint eddigi 6sszeget sem. AltaIanos eIvk6nt gondolom, hogy a finanszirozas az

eIfogadott 6ves terv alapjan, a havi, Vagy rendezvenyekhez kapcso看dd6 lebontasok

SZerint jeIenik meg az Int6zm6nynel. Az e16re nem tervezett言d6k6zben k6telez6en

megva16sitand6 programok finansziroz各s紅a kti16n tervez6s alapjin hozza meg a d6ntest a

危nnta正d.

Nem hagyhat6 figyelmen kiv串hogy Magyarorszag elszegenyed6 †引ben lev6 lakossaga

egyre kevesebb 6sszeget tud aldozni a kulttlrara, mtlve16desre. A palyazatok es szponzori

lehet6s5gek sikeress6ge bizonytalan Ez誼az 6ves tervbcn a bev6telek tervez6sekor czck a

t(;telek csak becstilt ertekek lehetnek.



Az allamj　山mepek　6s a varosi nagyrendezvenyek megszervezese es lebonyol施sa az

6nkomanyzati tamogatasokb61 va16sulnak meg. Ugyanakkor t6rekedni kell arra, hogy nehany

rendezv6ny megrendezesekor esetleg palyazati, SZPOnZOri, Vagy egyeb bev6telek, Vagy

jegyeladdsb61 szalmaz6　bevetelek is meg)eleIjenek a megva16sitaskor. Sok esetben

hasznalhat6 az emberi er6forrds ny可totta segitseg, amely ha p6nz bev5telt nem is hoz, de

cs6kken血eti a kiad料okat. A civil szervezetek, k6z6ss6gek tinogatasa ilyen form各ban

csato16dhat vissza.AM岬
kihasznal各sala.∴Dalvazat benv宙t秦ra. Ehhez, aZOnban　2018-ban plusz　6nkomanyZati

tamogatds sztlks5ges.

A K6nyvtar k61ts6gvct6s6nek struk柾rija a k6nyvi各ri m撮ed6sb6l ad6d6an ku南n6sebb

v各Itoztatまst velemenyem szerint nem igenyel. Az eves tervezds kiaddsi oldalai az e16z6 evi

kiaddsrokhoz igazodhatnak. A k6nyvtari 6rdekelts6gn6ve16 palyalati rendszer evek 6ta

mtik6dik. Remelem a j6v6ben is lesz erre 6nkominyzati forrds.

XI. Min6s6gbiztositds, min6s6giranyitds

Rendkiviil fontosnak tartom a min6s6girinyitas ds min6segorient創t m損6d6s 6szt6nzesct,皿

a min6seg坤eszt5s bevezet6set az Int6zm6ny eletebe. Sikeres palyazatom escten igyekszem

az elk6vetkez6　5　6v alatt elnyemi a Min6sitett K6zm[ive16ddsi Int6zmeny cimet　6s

megpalyazni a K6zmtive16d6si Min6s5g Dijat.

Mindczek mcg`′a16sitdsahoz az alibbi min6s6gpolitikat tartan盃m sztiks6gesnek

l. A Min6segpolitikまt az intezmeny vezet6se hatarozna meg a femtart6i elv紅asok, a

Partneri igenyek es a strategia celok figyelembe vetelevel・

2. Az intezmeny fontos feladatinak tekintse, hogy k6zm廿ve16d6si szolgalgat各saival

心gy feleben meg a m撮6desb61 ad6d6　elvatasoknak, hogy partnerei minden

tekintetben a magas szint心szakmai munkavegzds, a C61tudatos es szolgalatkdsz, aZ

innovativ, aZ　亘y kihivdsokIa fog6kony, a felada屯t min6s5gi m6don e‖at6つ　a

k6zm(ive16desi, kultura16ddsi ig6nyeket is foma16 szolgaltat6t lass北bemunk.

3. R6vid 6s hosszd tav心strategiai celki請zds屯nk a k6zm茸ve16d6si tevekenysegtink,

meghatarozott feladataink, SZOlgaltatasaink min6s6genek folyamatos javitasa.

4. Min6segpolitikdhk meghat roz6 eleme egy egyseges szempontrendszer alapj各n

mcked6拙and6, j6 min6segti kult¥irpolitika megteremtese es megtartdsa.

5. K6zmtive16desi szolgaltat6i tevekenysegtinket a pa血ereink igenyeinek

megismeres6vel, a t rV6nyek betartasaval, SZabalyozott szakertelemme1 6s

feleI6sseggel, Valamint a teUes k6rti lalogat6i mege15gedettsegre va16　t6rekves

ig6ny5ve1 1atjuk eL

6. Munkatarsaink szem61yes igenyeve tessztik a min6s6g irinti elk6telezettseget, a

min6s6giranyftdsi eLjdrdsokban el(瓶szinvonal心munkavegzest.

7. A min6s6g szinvonaldrlak emelese 6rdekeben alapvet6 k6vetelm6nyk5nt t祖laSZ巾k

magunkkal szemben a szakmai ismeretek b6vit6s6t, a teChnikai eszk6z6k fo】yamatos

korszerdsit6set, b6vit6s6t, aZ intezmeny bels6 tereinek esztetikai szempontok szerinti

糾ag meg6va尋t 6s folyamatos javitasa正s.

8. A mtive16d6si k6zpont alkalmazottai fontos szempontnak tartsak a takarekos feladat

ellatast, a gaZdalkodds tervszerti m撮6dtetes6t es a gazdasieos int6zm6nyi mtik6d6st.

9. E16ad6i partnereinktol is elvaljuk, hogy k6rmtive16desi, kulturalis es e16ad6mtiv6szi

min6s5g汗g6nycinket 6s elv各r各sainkat kie15gft6, megfele16 szolgaltatast ny可tsanak

szamunkra.



10. C61kit竜z6scink megva16sulasahoz az EFQM alapelve量l figye獲embe v6ve

min6segf匂Iesztesi rendszert dolgozunk ki es alkalmazunk.

1 l. Elk6telezettek vagyunk a mtw5szeti 6s m蹄e16d6 k6z6ss6gek, Civilszervezetek

kulturalis es m廿y5szeti tev6kenysegenek megfele16　szinvonalon tort6n6

megjelentet6s5re, bemutat各sara, aZ eS61yegyen16s6g m茸veszetekben es ku皿rfban

t6rtく;n6 biztositasaban.

a. Min6segpolitik各nk fontos pilI6re az egyseges 6s 6nal]6 arculat kialakitasa,

Partnerekkel va16 megismertet6se.

b. Az intezmeny vezet6s6ge min6seg iranti fele16ss6g6vel es

elk6te]ezetts6geve1 6rv6nyesiti k6vetelmenyeit 6s ezt valja e宣az intezmeny

dolgoz6it61 is.

Osszessegeben az Ady Endre V血osi M蹄e16d6si Haz 6s K6nyvt鉦e]ch eredmc5nyeit

meg6rizve, a jelenlegi szakmai munkat meger6sitve c5s tovabbf匂lesztve, a nyitottsag es a

rugalmassie elvei alapjまn kivanok dolgozni. Elkepzeleseim　2018. 6vi gyakorlatl

megva16sitasa sz各mottev6 plusz k61ts5gvet5si t各mogatdst nem ig6nyel. Az qi program elemek

belep5se, kb. 10%-OS 6nkomanyzati t各mogatas-n6veked5si ig5nyt jelentene, a 2017. evihez

kさpest.

Remenyelm SZerint a m撮6des hatekonysaga, a SZerveZettS6g es a szakmai munka pozitiv

irinyban tov細b珂16dhet. Rendkivtil fontosnak tartom a mindemapi munkatarsi kapcsolat

minel szorosabb kia]akitasat, a lehet6segek szerint minel t6bb muIlkat紅s toval)btanulasl

ig6nyenek kie16giteset.

Megit錐sem szerint, aZ elkepzeleseim alapjin m撮6d6 Intezm6ny kit血6 lehet6seg 6s eszkoz

a helyi t各rsadalom integr猶sinak e16segitesere, a kulturalis es mtwe[6desi szokdsok pozltiv

irinyd elmozdulasinak lehet6segere, aZ egy6ni 5s k6z6ss6gi auton6miak, 6nszervez6desek

kifもleszt5sere es meger6sites6re. Munkdssagunk eredm6nyekent az Int6zm6ny

munkatarsaival egytitt hozz鎚rulhatok a乙　altalinos　6ssztarsada獲mi megosztottsag

CS6kken6sehez, a kul血紬oz, aZ infomdei6hoz jutas esely6nek n6ve16sehez 6s ezen keresztul

a modem emberi 6let felteteleinek megteremt6s6hez.

Azon kivanok dolgozni’hogy az Ady Endre Varosi M蹄e16desi K6zpont es K6nyvtar a

lokallS 6s glob猫s ert6kek k6zvetit句e legyen mind t6bb ember sz各mara.

K6sz6n6m palyazatom irant tandsitott megtiszte16 figyelmet.

Tisztelette宣・

一点」青山へ
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Szem61yi adatok:
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Sztil. hely) id6: Mez6csat・ 1960. 03.11.

Lakcim: 3586 Saj66r6s, Kossuth ut 6.
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Motiv盃ci6s lev6I:

K6zmtwe]6d5sl tCV6kenysegcm fo gerincet a n6phagyom各nyok　傘〕O比Sa, meg6「zese,

toval)badasa, kutat丘sa, gyquSe eS nePSZerdsit6se adja.

A Budapesten t61t6tt evek alatt sz各mos rendezv6nyen vettem reszt szervez6k6nt 6s meghfvott

ZeneSZkcht. (Orszまgos T各nchまz-talalkoz6, Mesters5gek Umepe, Nyarl Szinhazi Estさk a

H机on Dominikalus Udvarban, Stb.)

Gyakorlati tapasztalataimat tovabb melyithettem a debreceni K61csey Ferenc Megyei

Mtwe16desi K6zpontban 6s mint m証e16d6s-SZerveZ6 megyei es debreceni rendezvenyek 6s

kiemelt nagyrendezvenyek szervezes5ben es lebonyolitasaban vettem reszt. (Debreceni Virag-

kameval, Bart6k Nemzetk6zi K6rusverseny, Ncmzetk6zi Katonazenekari Fesztival,

Debreceni Jazz Fesztival, Stb.)

Mlndek6zben a debreceni Cstird6ng616 n6pzenei egy冊es vezet6i feladatait is felvalla獲tam. A

Cs缶d6ng6獲6 N6pzenei Egy請tessel az elmult 36 6v alatt sz各mos sikert 5rtem el itthon 5s

kulfold6n is egyar各nt. A legfontosabbak: 1993-ban a N6pmtiv6szet I帥Mestere c. Miniszteri

kit血lteteS elnyerさse. 1988-ban, 1 993-ban 6s 1 995-ben KI MIT TUD? gy6ztes, NyIrseg

T各ncegytittes kiser6 zenekara volt a Csdrd6ng616.

Tiszaqjvdrosban k6t 6vig voltam a Derkovits Gyula Mtive16desi K6zpont igazgat6-helyettese,

ahoI segftettem a civil szervezetek munk蜜t, igyekeztem a k6zmtwe16desi tev5kenyseget

SOkszin品6 temi es a lehet6 legsz6Iesebb tまrsadaImi retegek fe】6 nyitni・

TJjabb kihivask6nt fordu量tam, a hagyomany6rzes iskolai rendszerbe foglalt oktatasanak

megolddsa fe16. Nepi ku]t血ink toval)badまsanak 6s teIjeszt5s6nek, mind t6bb emberhez 6s

gyemekhez va16 eUuttatasinak egyik legjobban szervezett int6zm5nyi fom牽iat, a SZakmai

alapokon nyugv6 alapfokd m勘eszetoktatまst tartom. Ez細is alapitottam meg a ViI各g-Viraga

Alapfok心M短eszetoktatまsi Int6zm5nyt, melynek eleinte femtartOja es igazgat句a is voltan.

2007. okt6ber6t61 01-t6=ettem a haid血indsj Mtwe16d5si K6zpont igazgat句a. E16sz6r a

M6ricz Pal Vdrosi M蹄e16desi K6zpont 6s K6nyvtar, majd az int6zmenyek szetvalasa utan a

Keky Lかs nev6t felvev6 m蹄e16d5si k6zpont vezet句e lettem, ahol a vatos k6zmtwe16desi

tev6kenys6g6t ir各nyitottam.

201 2. januar l-t61 a Mtwe16desi K6zpontot, a H亘iddnanasi Telev子zi6t, a Hajddnandsi Ujsagot

es a Tourinfom Irodat 6sszevonva megalakult a 100 %-OS 6nkom各nyzati tulajdonh Ni壷s

Pro Cultura Nonprofit Kft., melynek ugyvezet6 igazgat句a lettem.

A Nanas Pro Cultura Nonprofit Kft. (tovabbiakban NPC Kft.) letrehozasanak az vo獲t a ceりa,

hogy egy int6zmeny keretein belul’egyS6ges vezetさsi elvek ment6n a lakossag sz61es

reteg6nek ny阜itsa egyr6szt a kul血a, k茸16n6sen a k6z6ss5gi m拘e16des, maSreSZt a kulturar

t各rsas egy証tle=ehet6seg6t. Fontos feladata a valosban t6rtent esemenyekr6l va16 korrekt,

SZakmai alapokon nyugv6 t華koztatds. E16vulhetetlen ktildet6se a j6v6 szamdra meg6rizni a

mai kor tarsadalmi esem6nyeit, kulturalis 6rtckeit.

Tevckenysさgiink meghat各roz6 elemei :

- mdsor szolgaltatas’PrOgramSZerVeZ6s, VarOSi rendezv6nyek,

- amat6r mtiveszeti tev5kenys6g segitese, menedzselese,

- a gyemekek es az i卸sag k6zmtive16d6senek szervezese, irdrlyitasa

-　Civil szervezetek c5s egyesuletek, alapitvinyok, k6z6ssegek kulturalis

tevckenys6genek segftese,

-量エTV m撮6dtct6sc, H勾d。nin各si巾s各g kiadasa, infomdei6 k6zvetites,

- turisztikai desztinfroi6 er6sft6se, f匂leszt6se.

201 5. februat Ol-t6l a Windsor H皿gdria Oktatasi Kft.鴫yvezet句e lettem. A szakmai (OK」-

S) t委rgy。 es egyeb (nyelvi es vanalati) feln6ttkepzesi tev6kenyseg folytatdsa e音s6sorban

Borsod-Aba叶Zemplen megye teruletere teI.jedt ki.

A k6zm拘e脆d6sben言II. oktat各sban elt61t6tt szervez6i tev6kenys6gb6l ad6d6an, VeZet6i

tapasztalataimra tamaszkodva’er6s hittel es 6rz6kenysegge=atom el feladatomat, bizva

abban, hogy a k6myezetemben 616k mege16gedessel fogadj ak munkamat.

S時r6s・ 2017・ m恥20・　　　　与良等志し

Bir6 Istv各n
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Nyiiatkozat

A刷rott Bir6 Istvれa poigari AdY Endre M的eI6d6si K6zpont 6s K6nyvtdr

magasabb vezet6i pf巾zativaI kapcsoiatban az a15bbi nyilatkozatot teszem:

1. V訓alom, hogy a k6zaIka-mazottak jogall縞r6I sz616 1992. 6vi XXX冊・

t6rvcSnY V6grehajtds5r6I, a m鉦eszeti′　a k6zmGveI6d6si　6s a

k6zgy印em6nyi ter。lete= fog-a-koztatott k6zalkaImazottak jogviszonyavaI

6sszef。gg6 egyes k6rdesek rendez6ser6i sz6I6 15O/1992. (XI・ 20・) Korm.

。nd。。t 6/G. § (2〉　bekezdeseben e16irt tanfoiyamot a megbfzds

kezdet6t6I szamitott k6t 6ven be剛e一v全gzem 6s a tanfoiyam eivegz6set

igazo-6 oki「atot a munk組at6nak bemutatom.

2. Vezet6i aikaimazasom eset6n, V訓a-om′　hogy a k6zalkaImazottak

jog訓asar6-　sz616　jogszabf申ban e16irt vagyon=yiiatkozaトt6teii

k6teIezetts6gemnek eleget teszek.

3. Hozzajaruiok, a P坤yazati anyagban foglalt szemdyes adataimnak a

pf時azati e-jarassa1 6sszeftlgg6sben sz。ksEges kezeiesehez.

4. Hozzajatulok a jogszabf時ban meghata「ozott velem6nyez6k r6szere a

palyazati a=yagOm ta「taImchak megisme「6s6hez.

5. Hozzaj5ruIok, hogy a palyazat e-bfr講sa「a vonatkoz6 e16terjeszt全st a

k6pvise16-teSt加et nYiivanos鉦es keret6ben ta「gvaIja"

毛土星よし





Szak6rt6i v6Iem6ny Bir6 Istvin paly盃zat血6l a

PO賞g血i Ady Endre Mfive16d6si K6zpont 6s K6nyvt紅

igazgat6i (magasabb vezet6) p釘yazatanak

e喜bir各l各s各hoz



1. Formai megfele16sek

A palyazatot Polgar Vdros C)nkormanyzatinak K6pvise16-tCStulete irta ki. A Palyaz6

az cI6irt hat誼d6re beny申otta palyazatat. Hiinyp6tlasra ncm kerult sor.

A k6telcz6 megjelcn6st az Onkorm各nyzat a KC)ZIGALLAS portalon 201 7. aprillS 17.

napjan t6'rten6 k6zz6t6tellel va16sitotta meg. Tovat)bi nyilvinossagot biztositott a

Polgdr Tdrs,, helyi可s鳴ban (Polgdr - 2017・細rilis 15.) es a vdros honlapjan (2017.

各prillS 1 5.) t6116n6 megjelenessel.

A palyazat a kiir各s altal e16irt mellekletek mindegyik6t tartalmazza.

少Kotelez6 e16有dsok

A Palyaz6　rendelkczik a palyazati felt6telekben’ illetve a k6zalkalmazottak

jog各ll各sar6l sz616 1992. 6vi XXXIⅡ. t6rv6ny v5grehajtas紅61 a mtiv6szeti, a

k6zm蹄e16desi　6s a k6zgy均temenyi teruleten foglalkoztatott k6zalkalmazottak

jog各11各siva1 6sszefugg6 egyes kerd6sek rendez6ser6l sz616 150/1992. (XI・ 20.) Kom.

rendelet (a tovabbiakban: Kom. rendelet) 6/A. § 1) bekezdes aa) pon函ban, a

k6zm蹄e16desi intezmenyben az intezm6ny vezetesere iranyu16 magasabb vezet6

beosztas e11atdsdra megbizhat6　szem611yel szemben tamasztott fels6fok心

k6zmtwc16desi vegzetts6ggel es szakk6pzettseggel.

A Paly証b a foldr年iz-teStneVeles szakos altalinos iskolai tan急r foiskolai dipIoma, majd

a foiskolai szintti szocialpedag6gusi oklevel megszerzes6t k6vet6en 1998-ban

egyetemi szintn alapkepz6s kereteben m血e16d6si /es feln6ttk6pzesi/ menedzser

oklevelet kapott a Kossuth L初os Tudominyegyetemen・ 2004. 6vben szakiriny心

tov各bbkepzes kereteben az Eszterhazy Kdroly Tandrkepz6 F6iskolin tantigyigazgatasi

SZak6rt6 szakiriny心szakkepzcttseget szervezett.

Miutin a Korm rendelet 6仲,§-a kimon吐ia, hogy

(1) Al呼lt6 o巌rata szerin=Obb kulturdlis Jnt6zm印yi funkci6t elldt6穣lts6gvetおi

szerv vezet6sGre megbkdst - a (2J bekezdGsben meghatdrozott kiv6tellel - aZ a

んozalkalmazoti J∫　k`やhat, akl legaldbb az egyik kulturdllS /nt6zmとりt加‘S

lnt〆zmc;inyeZet6vel 5'Zemben /dmasztott fovelelmdnyeinek meg在/e4 /謝6ve, hogy a

kz/llz/rdlis /nt6zm印yl力nkci6融t elld/6 szervezell e妙sGgekel az a`わIt al喋々Iadatra

vonatkoz6 /を座紗kz; vc;gzetts6ggel Gs szakk吻zetts6ggel rendelkez6 JZakember

lrdγlua ’’

ez誼a szak6rt6 mega11api串o hogy a dokumcntumok tan心saga szerint a Palyaz6

mcgfelel a nevezett 」OgSZabaly es a palyazati kiir各s tamasztotta k6vctelmenyeknek.

^ Palyaz6 rendelkezik az e16irt szakmai gyakorlattal. A szak6rt6 k6zm櫨ve16d6si

tertileten 7 ev szakmai gyakorlatot tekint elfogadhat6nak, mivel a palyaz6 a fels6foki

k6zm預ye16desi vegzettseget 6s szakk5pzetts6get 1998-ban szerezte meg’6s ett6[ az

id6pontt61 t61t6tt be a v6gzettsegenek megfele16 feladatkdrt. A szakmai gyakorlat

id6szaka a s7rakmai 6neletr年izban feltuntetesre kerult, tOVa心b各a paly各zathoz csatolt

munkaugyi okminyok m各solata is alatamas袖a a 7 6v id6tartamot.
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A szak酬p岬i
intezm全nyben az int5zmeny vezetesere iranyu16　magasabb vezet6vel szemben

t各masztou keDeSitesse1 6s szakkeDZettseggel i11etve szakmai eⅤakorlattal is.

A Paly各z6　nem rendelkezik a Kom. rendelet　6/G. §-a SZerinti akkreditalt a

t6bbfunkci6s intezm6nyek vezetesere vonatkoz6∴allamhaztartdsi　6s vezetesi

ismereteket ny句t6　tanfolyami vegzettseggel Emek megszerzeset azonban csak

halaszt6an a kinevez6st k6vet6cn 2 even belul旬a e16 a Korm. rendelet. A Palyaz6

nyilatkozatban vallalta, hogy megbfzdsa eset6n 2 even beltil elvegzi a szulcseges

tanfolyamot

A hat6sagi crk6lcsi bizonyitviny tartalmaban megfele16, mivel abban a buntetlen

e1661et igazolasa, tOV封)ba a k6zalkalmazottak jogallas各r6l sz616 1992・ eVi XXXIII.

t rvchy 20. § (2) bekezdes d) pon函ban meghatarozott felt6teleknek va16 megfeleles,

valamint a 20. § (2d) es (2e) bekezd6sekben meghatarozott kizir6 okok fem nem

alldsa kertilt dokumentaldsra a palyaz6 szemelyet erint6en.

A Palyaz6 csatolta a vagyomyilatkozati e匝rds lefolytatasara vonatkoz6 nyilatkozatat.

りNem kotelez6, C16I砂/ biztosit(5〆It6telek

A palyaztat6 nem irt e16 nem k机elez6’e16nyt biztosit6 felt6teleket a palyazati

kiirasban.

2. Tartalmi elemz6s

少Szakmi On6lelrq戸

A Paly証允∴6neletr袖v szerint　=　ev id6tartamban dolgozott kulturalis es

k6zmtive16desi intezm6nyek munkatarsakent. Ebb61　9 ∴ 6vet igazgat6i,

igazgat6helyettesi (magasabb vezet6i) beosztdsban t61t6tt el. Az oktatasi teriileten 16

evet tan盃rk6nt, SZOCialpedag6guskent, Valamint oktatasi v各llalkoz各sok, m[iveszeti

iskol狼　veze均ek6nt vさgezte feladatat. A vegzett tevekenys6gek sz6lesk6rti

k6zmtive16d6si es oktatasi teriileteken szerzett tapasztalatokat felt6teleznek.

A: szak画
alkalmass画i
(magasabb vezet6i) poziciOjinak bet61tesere.

少者eze/61 program - SZa初7ai elkdyze16sek

A Paly各z6　attekint6　helyzetelemzesre alapozott szakmai 6s vezet6i programot

keszitett・ A szakmai programban megfogalmazottakat a kulturalis tertiletet 6rint6

JOgSZabalyokra, i11etve a Magyar Ku皿ralis Strat6gial)an meghat各rozott fobb irinyokra

6piti・ ^　Palyaz6　a11聞　mcghatarozott altalallOS Celok hel)南I16ak’ eS korszerti
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kulttlrak6zvetit6si szcmleletet tckr6znek. A vezet61 SZemlelet6t, a korabbi szakmai es

vczet6i tapasztalataira 6s a strat6giai gondolkod各sra alapozta・

A vezet6i programban foglalkozik az int6zmenyhez tartoz6 mindk6t szakmateriilet

(k6zmtwe16des, k6nyvtdr) szaln各ra megfogalmazott celokkal. A ke=er鉦et k6zul

hangs叫yozottabban a k6zm拘e16desi szakmai tcmletet 6rint6 elkepzelesek, f匂lesztesi

irinyok kcr批ek megfogalmazasra a dokumentumban.

A szakmai tervek k6z6tt a meglev6 programok, rendezv6nyek tartalmi坤leszt6s6t, a

helyi lgenyekre 6pit6 uti mtive16desl formck (feln6ttk6pzes) bevezetさs6t, aZ alkot6

m拘eszeti k6z6ssegek tev6kenysさg6nek b6viteset’a CSOPOrtok mcnedzselesenek

er6siteset, a PR feladatok hangs。lyosabba tetelet, a Civil szervezetekke=餌ch6

szorosabb egytittm緑od6st fogalmazott meg. A paly各z6　a kiallit6　terem

vonatkozdsaban a fiatal korosztaly mtiveszeti ismereteinek b6vitesere irinyu16

elk6pze16seket, PrOgra巾avaslatokat irt le. A k6nyvtar szakmai feladatellatasar61

。Iism。r6ssel sz61t 6s a szolgaltat各sok terulet6n jelent6sebb v餌oztatasi javaslatot nem

fogalmazott meg.

A palyaz6 vezet6i prograrr函ban k6t egyeztet6 testule=6trehozasat, teVekcnyseget

v細olja fel, amelyek velemenye szerint az intezmeny hatekonyabb m随deset, i11ctve a

helyi civil szervezetekkel tdrt6n6 kapcsolattartast szolgalnck.

A palyaz6 altal a k61ts6gvetesi elkepzelesek, gaZdasagi feladatok f匂ezetben

megfogalmazott altalinos elveket a szak6rt6 helyt各l16nak it61i・ A dokumentumban

t6bb helyen emlitesrc ke。ul az intezmenyben j elenleg foglalkoztatottak tovat)bkepzese,

szakmai lSmereteik b6vitese, amely a szakert6 altal kiemelten fontos a felv各zolt

strateglai tervek megva16sitasa 6rdek6ben.

A szakert6 pozitivumkent kiemeli a vezet6i programban leirt a k6zm蹄e16desi terulet

vonatkozdsaban megfogalmazott min6s6gbiztositdsi・ min6segiranyitasi rendszer

bevczet6s6re iranyu16 elk6pze16seket, Valamint a Min6sitett K6zmtlve16d6si Intezm6ny

cim palyazat benyqusat.

∧ p各lyazat vezet6i koncepci句a j6 elvekre 6piil. Mind a szakmai tevekenys6gre’mind

pedig a vezet6i elkepzelesekre vonatkoz6an megva16sithat6 elveket tartalmaz. Az
intezm6nyen beluli 6s kivuli kommunik各ci6 er6sit6se, aZ 6rt6k6rz6’drt6kteremt6,

ch6katad6 szem161ctben megfogalmazott vezet6i program 6sszecseng az OrSZagOS

szakmai strat6gial{ban,むvnlasokban megfogalmazott t6rekv6sekkel ・



3. Osszcg衰s;

B岬
(ma賃asabb vezet6i) DOSZtfara attekinthet6. a szakmai 6s tartalmi k6vetelmenveknekmc岬
SZakmai c6lokat. t6rekv6seket fogalmaz meg ez6rt ermck alaDi各n szakmai

SZemPOntb61 tinlOga血at6 a Palyazd megbizdsa. A palyazati kiirdsban megfogalmazott岬s
egyben a Korm. rendelet　6/A. § (l) bekezd6s aa) pon申ban meghatarozott. ak6zm岬
beoszt岬
eset6ben az e曾Vik kulturalis intezm6nvtbus intezmenvvet6vel szemben tamasztott

k6vetelmenynek).

Tiszatljvaros, 20 1 7. j血ius 8.

稜盈s笠鮭
szaken6



Szake巾6i veiemeny

Polga「 Varosi Onkormanyzat Kepvise16-

tes調iete altal az Ady End「e M噛ve16desi

K6zpont 6s K6nyvta「 igazgat6 (magasabb

VeZet6) munkak6「6nek bet6it6sere beny項tott

Palyazatokr6i



Az onko「manyzat- teStulet aItal k冊magasabb vezet6I Palyazat「a a megadott hata「ld6-g

ket jeldit jelentkezett: Fa「kas lboIya es Bi「6 Istvan・

Fa「kas IboIya palyazatat 2O17. Jinus 6-ch viSSZaVOnta・

Bir6 Istvan p乞tryazatanak 6面ekei台se

A palyaz6 vegzettsege megfeIel a 15011 992. (Xi.20.) Ko「m 「endeietben ei6irtaknak.

Szakmal taPaSZtaiata szeies k6「噛, doigozott megyei kozm的ei6desi intezm色nyben, Va「OSI

m蹄ei6desi k6zpo=tban, OSSZeVOnt intezmenybe=・ M的eszetoktatasl eS felneittkepzesi

gyako「latot lS SZe「Zett.

36 6ve nepzenesz, j6 ismer句e a magya「 n6pi kult心「anak, hagyomanyoknak.

Vezet6i gyako「Iatot hasoni6 6sszevont kuItu「訓s inteZmeny igazgat6heiyettesekent, ma」d

igaZgat6jakent sze「zett

Paiyazata tartalmilag atgondoit, t0krozi kuItd「a i「anti elk6teIezettseget lsmeri a

k6zm血ei6d6s magya「o「szagi heIyzetet, a te「tJIet「e hat6　gazdasag主tarsadalmi

folyamatokat, aZOk valtozasait.

Ba「 Poiga「on nem dolgozott, de igyekezett megisme「kednI aZ Ady End「e M的e16desi

Kozpont es K6nyvta「 mCik6des6vei, eddigi tevekenyseg台vel・

Vezet6I P「Ogram」aban kiemeIi, hogy t6「ekszik a ko「abbi j6l m陳6d6 szakmai prog「amok,

erfekek meg6「zese「e. Tamaszkodik a dolgoz6k helyi tapasztaIatai「a, SZakmai munkajara

Szervez台si tapasztalata megmutatkozik abban, hogy kon∞PCi6」at hossz心　tavtI

St「ategiakent epitette feI, nem CSak rendezvenyeket dobalt egymas meiI色・ A szakmai

munka tervsze「〔] megva16sitasa「a to「ekszik

Nepzenesz m叩ab61 kovetkez6en t6「ekszik feika「olni a heiyi nePi hagyomanyokat,

meg6「iZni ezen 6rt6keket 6s megismertetnl a fiataIokka上Feladatchak tekinti a Poiga「on

m台g felieIhet6 es m陳6d6 nepi kezm的es meste「segek munkassaganak feIkutatasat,

一Smertte t色telet A meste「s6gek aikot6 k6z6ss6gekben t6rten6 esetIeges oktatasanak

megszervezese, 「endsze「esse teteIe ko「abbi mtiv6szet=Skoiaban sze「Zett gyako「latanak

hasznositasat tuk「6zi

Ugy tekint az inteZmenyre, ameiy minden szempontb6I nyitott a heIyi tarSadaiom szama「a

Szeretne felka「oini a heiyi civiI szervezeteket, bevonni 6ket a muveI6desi k6zpont

munkajaba.

Ma=aPS台g nagyon meghata「oz6 valt, hogy az intezmeny hogyan ad h血tev6kenys台g色「6l’

「endezvenyel「61 A PR teru看eten felvazoit fe」ieszt全se 6tv6z教a hagyomまnyos es az uu



kozi6si CSatO「nckat EzaIta=gyekszik a teiep鵬s minden lak6」at ei台rni es tagabb

komyezetben is ISmertt6 tenn…unkajukat

A kuitu「aiiS 「endezvenyekkel a heiy白degenfo「gaImat is lgyekszik szo-ga巾az ideiatogat6

beIfoidi eS k。ifoidi Vendegek egyre 」Obban fog」ak lgenyelni aZ eStI ku-tu「allS P「Og「amOkat

(SZabadte「l, beit色ri, P6dlum, temPiomi, Stb.).

Payazataban a mtive16desi k6zpontot =eVeI台s=nt6zm6nynek lS ta巾a, meiynek fontos

feladata a fein6ttk色pz6s’aZ dethosszig ta巾6 tanulas tamogatasa. Helyi, Vagy helyben

mt]kod6 fein6tt kepz6 int台zmennyel st「ategial Part=e「S6g k16pitese「e t6rekszik Rovid台s

hossztI taVd egy皿m取odes feIadata, hogy fe-te「kepezze heiyi es a ko「nyez6 v訓aIatok,

uZemek’munkahelyein a szakmai k6pz6sek- atk6pzesek言OVabbkepz6sek, lehet6sege-t,

igenye-t　皿hianyoltam, hogy nem emliti aZ eZen a te「Oieten meghi「detes「e ke「ult es

kerCliend6 …6s palyazati lehet6segeket.

E「enye a pdyazatnak’hogy tartalmaz gazdasagi igazgatasi P「Og「amOt Ei-Sme町hogy az

intezmeny ez 6vi P6nzugyi adatait nem ISme「i, de latsz-k’hogy 6nko「ma=yZati intezmeny

gazdaIkodasi 6sszetev6i nem ismeretienek szamara. F6 szempon匂a az一=teZmeny

gazdasagos m陳6dtet6s6nek biZtOSitasa. Pr6bal on訓6 beveteit lS te「emteni

K6nyvta「i feiadatok t6rv6nyi ei6i「dsait isme「i. Szo-galtatasainak fe」ieszteset az ott doigoz6

konyvtatosok「a bizza.

A k6zmavei6des aIakuLasanak korszer。 isme「etet blZOnyitia, hogy EFQM aiapd

min6s色gbiztositasi 「endsze「 bevezeteset tervez主ez alta- kivanja a szoIgaitatasok hosszu

ta¥高fejIeszteset.

Az eIkepzeI6sek megvai6sitasahoz sz。ks色ges humche「6for「as白s vazolja a pf時azat,

meIyben 」ele=t6sen epit a k6zfogialkoztatott munkatatsak bevonasdra T急mogatia

munkatarsai tovabbkepz6set, ahogy sajat tudasa白s foiyamatosan fdyesztette.

Osszegzes

Bi「6 istvch paiyazatab6I egy a ku-t心ra i「ant e-k6te-ezett embert ismertunk meg, aki a

te「鴫ten sok「ettl szakmai 6s vezet6i gyakoriattai 「endeikezik. Az intezmenyvezetesi eive,

hogy a Poiga「on e16 embe「 igenyet szolgaija, mindenki szalma「a hozzafe「het6, megiev6

hagyomanyokat apoI6 6s tovabbfejleszt6言ljakat teremt6, magya「 nemZet- 6s egyetemes

kultu「訓s erfekeket, t「adicfokat kepviSe-6 mtwei6desi inteZ-116nyt hozzon let「e Elkoteiezett

a m面eszeti es m的ei6d6　k6z6ssegek, CiV=szervezetek kuItu「訓s es m短eszeti





T6th」6zsef

POigarmeste「

Poig計mesteri Hivatal

堕園田
Ba「ankovics ter 5.

4090

Ii盟yi lgaZgat6i palyazatok v6iem6nyez6se

TiSZtelt Polga「mester l)r!

Sz子ves feike「6sukre ezdton k唖m meg az ′′Ady帥re M拘e-6d6si K6zpont 6s Konyvta「

igaZgat6 (magasabb vezet6) beosztas elIatdsara′′ be6rkez6 p坤yazatok veIem6nyez6sct.

Farkas iboiya paly5z6′ ba「 rendelkezik a szt'kseges szakkepesit6ssei, eddigi SZakmai

Pf中afutasa sor前legink5bb ma「keting, marketing kommunik5ci6s,誼6kesit6si

tapasztalatokkai rendeikezik gazdas5gi′ energetikai ter蛤teken. Az ez ir鉦y吊ozz組6s 」6-

kamatoztath∂t6 kuItu「訓s vonaio=′ fe-t6ve′ hogY mindezen kepess6gek me-iett gyakorIatl

tapasztaiata 6s j誼ass能a van a k6zm飾ei6d6s tertiIet6n is.

A beny亜ott p坤azatb6I kit細k′ hogy a palyaz6 dinamikus, d6nt6seiben sikeres, C帥udatos

SZem6iy′ aki er6sen motlV批a szakmai sikerek e16r6se tekintetben is. Azonban, nem

rendeikezlk a sz。kseges szakmai gyakor-atta一′ nincs he-yiSmerete, e16zetes heIyzeteIemz6st

nem v6gzett a haszn講i k6rre一′ C6ik6z6=S6gge- kapcso-atban 6s nincs ralatdsa a tdrsadalmi,

gazdasとigi heIyzetb6I ad6d6 lehet6s6gekre,用etve kori5tok「a sem.

A p坤yaz6 nem fogalmaz meg konkr6t vezet6i st「at6gi5t川etve c約kat, f。t6telezhet6e…em

rendelkezik po=tOSabb ismeretekkei az一ntezm6ny m撮od6s6t iIiet6en Ett6I eItek而ve fontos

feladatk6nt jel鋸meg a kt]i6nb6z6 mthieszeti 6s kuItur訓s tartalmat Ietrehoz6, kozvetit6

CSOPOrtOk m鮎od6s6nek ei6segites6t. Epitene az eddig m6g kiak=frotIan lehet6segek「e: a

tehets6gkutatdsra′ aZ 6nk6ntes szervez6d6sek ei6segit6s6「e, nagyObb szerepet szanva a

me=edzsei占snek. MindamelIet′ hogy j6nak it訓meg az eddig programkin講tot, fontosnak

tartan5′ hogy tov5bbi rendezv6nyek szfnesits6k a helyi kulturalis 6ietet, SZPOnZO「i

hozz5jdruIdsok′ ilietve aIapitv5nyi tamogat5s meIlett.

A fent le毎k ttikr6ben・ a SZ∂kmai tapaszt∂iat hichya es a paIyazati anyag tartalmiIag kev6s

inform5cj6t hordoz6 6ssze細tasa miatt′ V鈍m6nyem sze「int, kev6sb6 tamogat∂nd6 Fa「kas

iboiya paly5zat∂.



B了r6 Istvきn p坤yazb mind szakmai v6gzetts6g6t, mind szakmai det心t」5t tekintve megfeleI6

k6pzetts6ggel es gyakorIatt∂i rende-kezik a Ady E=dre M短ei6d6si K6zpont 6s K6nyvtdr

magasabb vezet6i 51ほsheIy6nek bet61tes6hez.

A palyaz6 re=deIkezik hely- eS tarSadalomisme「ettel, hiSZen, kor講ban, aZ anaia fenntartott 6s

igazgatott Viiag-Viraga Aiapfok心M面eszetoktatasl lnt6zme=y t6bb m短eszeti CSOPOrtot iS

mdk6dtetett az lnt6zm6nyben.

Tovabbi e16nykcht szoigal, hogy a pf申請6 vezet6i tapasztaiatai igen sokoidaIdak, hiszen

tobbfele finansz(roz5si fo「m5j事eIv計osait, fel∂datait es ctSIjait tekintve ku略nb6z6 kuItu謝s

intezmenyek 6I6n訓t.

PaIyafutdsab6l egy鉦elmife= kit細k′ hogy a kult。「a- 6s ch全kk6zvetit6st, a k6z6ss6g6pit6st, a

mdve16d6s 。gy6nek fctkaroiasat hivatask6nt訓meg.

Vezet6i palyazataban kompIex k6zmavei6d6si koncepci6 1etrehoz永冶t szorgalmazza annak

6rdek6ben′ aZ lnt6zm6ny a iehet6 legnagyobb mch6kben kiszolg到a a telep碓s kulonb6z6

kuItur描ddsi ig6ny色6s o「ientaci6julakoss細t.

Egy gazdas5gi aiapokon nyugv6′ Piacszemltletff m飯odtet6s megva-6sitasiban latja a heIyi

kuitu「alis eIet fej16des6nek a Iehet6seg6t・ VagYis, k6pes megfeleini a kor gazdasagi

k冊vdsainak′ ugyanakkor′ Oktat6-neVe-6′ hagyomchytiszte-6, 61rt6keket meg6rz6 funkci6t lat

ei・ Az intezm知yVeZet6st es a m碓szeti csoportok m撮odteteset is ko「szerff, menedzsment

SZemIeiet kiaIakitas訪al igyekezne hat6konyabbatemi.

Fontos feladatanak tekinti′ hogY aZ Ady End「e M拘ei6d6si K6zpont 6s K6nyvtar magas

SZInvonal11′ e「6s, kezdem6nyez6 int6zmenyk6nt szoigaija Po庫r v5ros 6s t6rsege ugyet.

Kiemeit ter加etk6nt szo「gaimazza a m海6szeti csoportok szamanak n6veleset, hat6konyabb

menedzse16suket es gazdas5gosabb m掠6dtet6s。k -ehet6s6genek megte「emt6s6t. Vezetesi

St「at全gi5jaban俺ir5nyeivk6nt jeIenik meg az int6zm6nyi struktd「a mege「6sit6se, a

min6s6go「ient描m聴odtet6s′ a PR tev6ke=yS6gek fejIeszt6se, aZ egyS6ges intezm6nyi arculat

kiepitese′ Vaiamint, t6bb, ku胎nb6z6 csatom鉦keresztul t6r16n6 k6zvetit6se声Iakoss祖a

haszn訓ei k6r 6s az …t6zmeny k6z6tt=nform細6s inte「akci6k rendszeres sztiksegess6ge;

tov紬ba a szorosabb egy耽tm撮od6s a heiy主es t6「s6g。nt6zm6nYekkeI 6s civiI szervez6desi

form…IkkaI.

A fent leirtak aIapjan eimo=dhat6′ hogy Bir6 -stvcht magas sz「nvonald szakmai m11itja, a

magyar 6s ∂Z egyetemes kult心「a ir諭ti eik6telezetts6ge es innovatfv szemi6Iete aIkaimassa

teszi az Ady End「e MtiveI6d6si K6zpont es K6nyvtar vezet6i feladatainak e=講s計a, eZ6rt

tamogatom palyatatanak eIfogadasat.

Polgar, 2017. j心nius 6.

TiSZteietteI:

P6te「ne Kiss Petrone=a

k6zaIkaimazotti k6pviseI6



Jegyz6 k6nyv

Mely keszult 2017. j血ius 8-in 1600 6rai kezdcttel a Polgarmesteri Hivatal Kovacs Istvame

temeben az Ady Endre M廿ve16desi K6zpont 6s KC)nyVtar intezmenyvezet6i糾dspalyazatdra

Jelentke諭palyaz6 meghallgatasan.

dr. V机in6 Åntal Maria

K6sz6nti a megjelenteket. Bemuta直a bizottsag tagiait, Struba J6zsef a Huminfeladatok es

tigyrendi bizottsag eln6ke’kepvise16, Petem6 Kiss Petrone11a k6zalkalmazotti kepvise16, a

Huminfeladatok 6s tigyrendi bizottsag tagja, Moln釘n6 Varga Katalin 6s Kovats Vikt6ria

szak全巾6k

Elmon句a, hogy az intezm6nyvezet6i糾aspalyまzatra egy palyazat 6rkezett be, Bir6 Istv各n

「eszer6l.

Kov各cs Vikt6ria

Åttekintette a p各1yazatot, a jelenleg hatalyos jogszabalyokka1 6s a palyazati k証assa1

6sszevetve megfele16. A jogszabalyi e16irasok alapjan k6zm拘e16desi teriileten megfelel a

v6gzetts6ge. Kulturalis 6s feln6ttk6pz6si menedzser szakot is elvegzett’mely megfelel a

150/1992. C(I. 20.) Kom. rendelet 6A.§ (1) bekezdes aa) pontjinak. Tehat Bir6 Istvan

vegzettsege megfele16 a feladat bet61tesehez・ Mega皿apithat6 volt a szakmai 6neletralz細61,

illetve a benyqjtott dokunentunokb6l, hogy 7 6v szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Felhivna a figyelmet, hogy a kom各nyrendelet e16ir a tobbfunkci6s intezm6nyek vezet6i

szinl缶a tanfolyamot, eZZel nem rendelkezik, Viszont a nyilatkozataiban v糾alta’hogy 2 even

be皿megszerezne・ A hat6sagi erk6lcsi bizony工tvinya rendben volt’tOVabba a palyaz6

rendelkezik nyelvvizsgaval is.

Annak alapjan, amit az 6neletrajzaban bemutatott, 1 1 ev id6tartamban kulturalis tertileten

feladatot latott el, ebb61 9 6vet magasabb pozici6ban. Az oktatdsi teruleten szerzett 16 6ves

tapasztalata sem elhanyago看hato.

A vezet6i progra両a, SZakmai elk6pze16sei reszletes, a helyzetelemz6sre epu略・ Szinlara a

legatfog6bb dokumentun, amit az ut6bbi evekben oIvasott. A t6rekvesei, fa lesztesi irinyai a

mostani elvdrasokhoz illeszkedik, a helyi s牽i各toss各gokra 6pit. Sok minden e16remutat6,

anellycl meg tebesebb szakmai szolgaltatast ny可t6 intezmeny lehct.

Kiemcln6 pozitivumkcht a k6zm紡e16desi teriileten a min6segbiztositassa1 6s ellen6rz6ssel

kapcsolatos f坤eszt6si elkepzeleseit. A k6zmtwe16desi teriilet reszer6l, mind a szakmai

program mind az elkepze16sei, a jogszabalyi elv各rosoknak megfelel, javasoUa megbizatまsra.

MoIn紅n6 Varga Katalin

B工r6 Istvin palyazata, mind a komanyrendelet, mind a p各lyazati kiirasnak megfelel. Vezet6i

gyakorlata is van. A palyazatat)an Visszak6sz6nt a nepi ku[t血紬oz va16 szoros k6t6d6se.

TeHesen j61 fdepitett palyazat, 1atszik, hogy mar vezetett ilyen int6zmenyt, Vegig gondolt

strategia tervvel felepitett programtervet mutatott be. Szerepel benne a gazdasagi strat6gia, eS

a humaner6forr各s.

Amit hiinyolt, hogy a m各r餌6, illetve tervezett palyazatokat nem emlitette meg. Szimpatikus

volt szalnara is a min6segbiztositas bevezet6se’Valamint’hogy az idegenforgalom f罷is

nyitni akar a programjaival.
O is t血llOgatni tu匂a a p各lyaz6t・



P6tern6 Kiss Petronella

Elmondhat6 a palyaz6r6l, hogy rendelkezik helyl ismerettel, ami e16ny, mert SOkaig itt

dolgozott, altala m故od6tt mnveszetoktatds a mtwe16desi k6zpontban’t6bb csoporttal.

Va16ban nem hatrany, hogy oktatasi gyakorlattal is rendelkezik. Ez a EFOP-OS Palyazatoknal

is e16ny lehet.

T6bbfele femtartasd kulturalis int6zm6nyben is dolgozott, ahol k鎚nf引e elv紅asoknak ke11ett

megfelelnie.

Nagy hangsdlyt fektetett a strategiai menedzsmentre, aZ intezm6nyi struk血紅a, faleszteni

akama a piar tevekenys6get, a meg16v6 csoportokat. Ugy gondoUa, hogy meg fog felelni a

feladatra.

Megk6sz6ni a szak蕪6k munk郵t, egyetert a V6lemenyeikkel. 6rul annalc hogy alkalmasnak

tartj鉦jogszabalyi vonatkozdsban is a je161tet・

A leirt munka tetszik, hogy ismeri a m的e16d6si hazat, Polg如ブa fctadatot. Latszik, hogy

nem kezd6 szakember. A szakmai ismeretek mellett, SOk tapasztalattal rendelkezik. Ezze1

6sszefugg6sben latja milyen kapcsolati t6ket akar 6piteni. Rendkivnl fontosnak tartja a

gazdalkodasr6=eirtakat’nem CSak arra akar berendezkedni’hogy K6pvise16-teStulet altal

rendelkez6sre bocsatott penzt elk61tse, hanem gazdalkodni akar. A gazdalkodas olyan

temlet6vel is foglalkozik, ami olyan szervezetet feltetelez’hogy 6nfemtart6 gazdalkod各si

egysegkep6t vetiti fel, amemyire a lehet6seg feman.

A meglev6　dolgokat figyelembe veszi, arra akar epiteni. Amit b6viteni kivin a

hagyom各ny6rzes, a n6pi dolgok frissit6se. Osszes5geben v61em6nye, hogy j6 igazgat6 lehet,

szimpatikus 6s szakmailag felkesz田t ember.

dr. Valine Anta置M各ria

Egyet6rt az elmondottakkal, nem gOndolta volna, hogy az qjabb 90 napos kiir各snak eleget

teve, lesz olyan palyaz6, aki megfelel s7:akmai看ag 6s emberileg is.

Ami neki tetszett, hogy a palyaz6 01yan megk6zelitessel jan, hogy lehet6seget ad az

utanp6tlasra a nyugd碑g (5 ev), amig van ideje a k6vetkez6 vezet6nek.

Megk6rdezi, hogy amemyiben kinevezesre fog sor kemlni, besorolas szempon担b61

k6zm茸ve16desi szakember I vagy H kateg6ri創oa tartozna?

Kov委cs Vikt6ria

Megnezi majd.

Bir6 Istvan palyaz6 meghallgatdsa k6vetkezik.

dr. V釦in6, Ånta案Maria

Elmon吐ia, hogy elhangzottak velem6nyek a palyazatr6L Kerdezi a palyaz6t kiv各n-e

kiegeszitest tenni?

A palyazat megirasa soran jin az int6zmenyben ta痔koz6das ce噂b6埴gyelembe vette a helyi

s年庫ossagokat, lehet6segeket. Igyekezett 。gy 6sszerakni a palyazatot, hogy nem akart a

konkr6tumokra kitemi. Az elvet 6s koncepci6t, amit kepvISel, igyekezett le子mi, hogy

olyanfdyta kult。rat 6s kult血igenyt pr6b坤on meg megfogalmazni, ami korosztalynak

megfele16 kul血a, k6zm拘e16d6si tevek6nyseg. Ezt azch ta巾a fontosnak mert minden

retegnek es korosztalynak van egyfedta ig6nye, ehhez k6pest ke11 megteremteni a felteteleket・

EIs6sorban hozza kell szokni az intezmenyhez, a kolleg紋hoz.
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Struba J6zscf

A∠ chckeles soran sok minden elhangzott, mindenkinek tetszett a beny旬tott anyag. Latszik,

hogy rendszerben gondolkod6 ember.

Megkerdezi, hogy a gazdalkodasr61 le缶akr61 tudna-e b6vebb dolgot mondani, Valamjnt a

min6segbiztositassal kapcsolatban・ Peldful az e16ad6k kapcsan, hogy ne playback !egyen

hanem ha mar nem kev6s 6sszeget fizetnek, akkor szfnvonalas e16ad各st adjanak.

Palyaz加aban emlIt5st tesz a tarsadalmi koordinaci6s testtiletr6l,誼kulturalis kerckaszta萱

n6ven m茸k6d6tt.

Bir6Istvan

A penz鴨yi resz kapcs各n, a PrOgramOkat megterveznek　6s az alapjin k6menek az

6nkom各nyzatt61 tinogafast a k61tsegvetes id6szak創oan, mely alapjin az 6nkom各nyzat

lehet6segeihez merten n〉旬t. Azok a dolgok, amik esetlegesek, Palyazathoz k6thet6 vagy

Olyan programok’ amelyekhez nem felt6tlen[il sz屯kseges∴6nkomallyZati forras.

Vanalkozdsok, Civil szervezetek prograr巾ai, de e皿ez is e16 kell teremteni a p6nzt, aZ

belep6b6l, Vagy SZPOnZOr各lasb61 lehetseges.

A min6s6gbiztositas kapcsan心gy gondo匝, hogy akkor valik a rendszer j61 m振6d6v6, ha az

e16ad6k is ezt k6vetelik meg.

Kov各cs Vikt6正a

A mtwdszeti csoportok 16tez6s6vel kapcsolatban, hogyan gondolta a civil szervezette

Valdsukat? Ftiggetlen lenne a mtive16desi k6zpontt6l vagy vele egy融tm(ik6dve?

Bir6 Istv各血

O nyitott, aZ a j6, ami a pa血emek is j6, a m批6dest nem szabha meg. Ahhoz, hogy egy

CSOPOrt egyeStilett6 valjon, els6sorban meg kell er6s6dnie, hogy 6n糾6an tudjon mc琉dni.

Moln盃rne Varga Katalin

K6rdezi, hogy a min6s6gbiztositdst a k6nyvi祖a is teIjesztehe?

Bir6 Istv委n

Igen・ els6sorban 6 k6zm的e16desi szakember, a mOStani megbizott intezmenyvezet6 pedig

k6nyvtdros, 6s maganak a k6nyvtまmak a mtik6dtetes5t 6 vegezne.

dr. V各Iine Antal M盃ria

Megk6sz6ni a reszv6telt.

Km允.

Keszitette: Cs6kc Vivien jegyz6k6nywezet6
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