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Mellékelten küldöm a 

Kiss Sándor Művelődési Ház 2016. évi beszámolóját, 
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Tisztelettel:  

 

Vámos Éva 

 

 

 

 

Üllő,  2017.  január 12. 



Az üllői Kiss Sándor Művelődési Házat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és közművelődésről szóló többször módosított 1977. évi CXL tv. alapján, 1998. 

július 1. óta cégünk, a Colore 2000 Bt. üzemelteti.  

2015. március 31-én kötött, hatályos Közművelődési Megállapodásunk alapja fenti 

törvényen túlmenően Üllő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2015, (III.7.) 

önkormányzati rendelete. 

1/ Milyen feltételek között folyik a Kiss Sándor Művelődési Ház működése? 

a.) Az intézmény jogi környezete rendezett. 

A közművelődési megállapodás illeszkedik  Üllő Közművelődési Koncepciójába és 

szinkronban áll a város Közművelődési Rendeletével. 

b.) Cégünk egyik beltagja rendelkezik a jogszabályokban előírt felsőfokú szakirányú 

végzettséggel, valamint „Gazdasági, vezetési és államháztartási ismeretek” képzéssel.  

c.) Cégünk minden évben eleget tesz beszámoltatási, illetve statisztikai adatszolgáltatási 

kötelezettségének. 

d.) A feladatellátás az Üllő, Gyömrői út 24. szám alatti ingatlanban zajlik. Az épület 

adottságai nem optimálisak, befogadóképessége csekély, rentábilis 

nagyrendezvények helyszínének alkalmatlan.  

e.) A feladatellátáshoz szükséges - az Önkormányzat tulajdonát képező - eszközök leltára 

a beszámoló 2. számú melléklete. A leltárt képező tárgyak egy része javításra szorul. 

Égetően szükséges a projektor, valamint az asztalok egy részének javítása.                              

f.) 2016-ban jelentősen javultak tárgyi feltételeink. Sor került az intézmény  színpadának 

rekonstrukciójára. 

 

Közművelődési megállapodásunk 10. pontja rögzíti, hogy a közművelődési feladatok 

ellátására szánt összegből cégünk köteles évente 600.000 Ft+áfa összeget az 

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan fejlesztésére, illetve tárgyi eszközök 

vásárlására fordítani.  

 

Fenti pénzösszeg felhasználása 2016-ban a Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság egyetértésével a következőképpen alakult: 

 

 



 

Távirányítós előfüggöny-mozgató rendszer, és karnisok beszerzése  229e+Áfa 

Színpad-rekonstrukció        371e+Áfa 

 

Összesen:          600e+Áfa 

 

Fenti összeg természetesen nem fedezte a rekonstrukció teljes költségét. A hiányzó 

379e+Áfát az Önkormányzat finanszírozta. Ez tette lehetővé,  hogy mára a - korábban  

balesetveszélyes - színpadfeljáró is megújulhatott.  

 

g.) Miután  600 ezres éves keretünket a színpaddal kapcsolatos kiadások teljes  

egészében  kimerítették,  így az év során felmerülő további javítási-, karbantartási 

munkálatokat saját forrásból oldottuk meg.  

Májusban sor került az intézmény kis-, és nagytermének festésére, tapétázására, a büfé 

pultjának cseréjére, valamint a bejárati ajtók mázolására. Októberben a mosógépet és a 

zárakat, decemberben pedig a gáztűzhelyet kellett javíttatni. 

Fenti munkálatok anyagköltsége, illetve munkadíja 305 ezer Ft volt, melyet teljes 

egészében cégünk finanszírozott. 

 

2./Milyen tevékenységrendszer jellemzi az intézményt? 

 

a.) Az intézmény tevékenységének központi eleme a civil szervezetek működésének 

segítése.  

2016-ban - eltérő intenzitással - 17 civil szervezet vette igénybe az intézményt, átlag havi 121 

óra időtartamban. (Lásd: 1 sz. melléklet) 

A civil szervezetek koordinálása, segítése kiemelt feladatunk, ami hihetetlen rugalmasságot 

igényel. Csak akkor lehet hatékony az intézmény működése, ha befogadó, segítő, a felmerülő 

igényekre gyorsan reagál és szolgáltató jellegű. 

 

 



Az üllői Nyugdíjas Klubok és a Ruhaipari Természetjárók rendszeresen használják a Házat. 

Havi rendszerességgel tartják itt délutáni összejöveteleiket és évi több alkalommal 

közgyűléseiket, báljaikat. (Nőnapi bál, Anyák napi bál, Augusztus 20-án szabadtéri piknik, 

Szüreti bál, Erzsébet bál, Katalin bál, Karácsonyi évzáró bál)  

Az Életet az Éveknek Klubban vezetőség-váltás történt. A vezetőségváltással egy időben a 

klub neve is megváltozott és Napsugár Nyugdíjas Egyesület néven bejegyzésre került. 

Rendszeres látogatói a Háznak a Roma Kisebbségi Önkormányzat tagjai. Sikerrel rendezték 

meg a Ki Mit Tud? vetélkedőt, hagyománynak számít már a Mikulás rendezvény és bál, 

valamint a Roma Kulturális Világnap alkalmából szervezett egész napos programjuk.  

Az Üllői Ipartestület tagjai is rendszeresen használják a Házat, közgyűléseiket és az Iparos 

Bált rendezik meg a Művelődési Ház falai közt. 

A Vöröskereszt Üllői Szervezete új lendületet vett. Sajátos színt vittek a véradások 

szervezésébe. Az üllői szervezet taglétszámát és aktivitását tekintve is kiemelkedik a 

környékbeli szervezetek közül. Az elmúlt 3 évben Üllőn 40%-kal növekedett a véradók száma. 

Az üllői alapszervezet munkáját az Országos Vöröskereszt 2016-ban Ezüst Oklevéllel ismerte 

el. 

Bár a Közművelődési Megállapodás alapján ez nem lenne kötelezettségünk, mégis 

térítésmentesen adunk helyet az üllői intézmények jótékonysági és más jellegű 

rendezvényeinek, ezzel támogatva sikerüket. 2016-ban 120 órát fordítottunk erre a célra. 

(lásd: 1. sz. melléklet) 

A Hivatal, az Óvodák, Iskola, Családsegítő Központ, Zeneiskola, Pedagógiai Szakszolgálat 

számára nyújtott  - igény szerinti - szolgáltatásaink (nőnapi rendezvény, óvodai-, és iskolai 

jótékonysági bálok,  konferenciák, lakossági fórumok, intézményi évzárók…) 2016-ban is a 

megszokott jó színvonalon zajlottak. 

b.) Fontos feladatunk katalizátorként működni azokban a folyamatokban, melyek lehetővé 

teszik, hogy bizonyos kulturális értékek aktív, alkotói, közösségi tartalmú tevékenységek 

során szervesen épüljenek be a résztvevőkbe. Ennek érdekében alkotó művelődési 

közösségeket működtetünk. 

Az intézményben hosszú évek óta 4 moderntánc csoport, 1 gyermek és 1 felnőtt néptánc 

együttes, 1 drámapedagógiai alapokon működő színjátszó kör, valamint fotóklub működik.   

A 2015-ben létrejött gerArt Stúdióval színesedett a paletta. A műhely tagjai Gera Béla 

vezetésével képi kifejezésmódokkal, anyaghasználattal, stílusokkal, technikákkal 

ismerkednek. Hetente kétszer, kedden és szerdán alkotnak. 2016-ban rendkívüli érdeklődés 

kísérte első kiállításuk megnyitóját. Az azóta született alkotásokat 2017. májusában fogják 

bemutatni a Városháza kiállítótermében.  



Alkotó közösségeinkre a Város bizton számíthat, akár hagyományaink őrzéséről, akár egy-egy 

rendezvény megszervezéséről, színesebbé tételéről legyen szó.  

Jó példa erre a 2016-os Mindenki Karácsonya, melynek létrehozásában közel száz ember 

működött együtt. Az intézmény minden alkotó közössége képviseltette magát. Néptáncosok, 

modern táncosok, színjátszók… Ez a nagyszabású rendezvény látványos összegzése volt az 

intézmény falai közt évek óta zajló rendszeres munkának. 

c.) Intézményünk elsősorban nem előadó-művészeti befogadó helyszín. Korlátozó tényező 

Budapest közelsége, illetve a fizetőképes kereslet hiánya. Az intézmény - adottságai révén - 

nem alkalmas rentábilis nagyrendezvények helyszínéül. Ezt az űrt próbáljuk betölteni, amikor 

jeles napokon - Magyar Kultúra Napján, Nőnapon - színvonalas műsorokat teszünk 

ingyenesen hozzáférhetővé a lakosság számára. Már januárban egyeztetjük az óvodák és a 

nyugdíjas klubok vezetőivel az éves programot. Ennek köszönhető, hogy 2016-ban három 

alkalommal lehetett meseszínházi produkció, kétszer bábelőadás egyszer pedig tematikus 

játszóház a legkisebbeknek. A Kenderes Hagyományőrző Egyesületnek köszönhetően a   

Zenés Néprajzi Barangolás is folytatódott. Három részes volt a sorozat 2016-os évada. 

Ezeken a rendezvényeken a közönség összetétele is változik. Egyre több az iskolás 

korosztályból kikerülő érdeklődő. A Nyugdíjas Klubok tagjai elsősorban az operett- és 

nótaműsorokra „vevők”, de szép számmal képviseltették magukat a novemberi 

kórustalálkozón is. 

d.) Az intézményi palettát színesítik az egészségügyi jellegű tevékenységek, mint a 

Tüdőszűrés, a 2016-ban 4 alkalommal megszervezett Véradás, a látás-, hallás-, és egyéb  

egészségügyi szűrések. 

e.) Az esélykülönbségeket csökkenteni szándékozó karitatív jellegű tevékenységünket a 

Baptista Szeretetszolgálattal, a Roma Kisebbségi Önkormányzattal, a Katolikus Karitásszal és 

a Vöröskereszttel karöltve végezzük 

f.) Családi rendezvények (gyerekzsúrok, keresztelők, születésnapok, halotti torok, 

lakodalmak…) megrendezésében aktívan részt veszünk, elsősorban meglévő tárgyi 

eszközeink biztosításával segítve a rendezvények színvonalas lebonyolítását, igény esetén 

teljes körű megrendezését. Hasonló események lebonyolítására Üllőn eléggé korlátozottak a 

lehetőségek. 

g.) Több munkaerő toborzó, illetve kölcsönző céggel napi kapcsolatban állunk. Sok üllői 

lakos köszönheti ennek, hogy munkához jutott. 

h.) Húsvéti-, őszi-, és adventi kézműves foglalkozásaink sikerén felbuzdulva 2016-ban 

már komplex tematikus interaktív játszóházat is szerveztünk. Ennek folytatására 2017. 

márciusában kerül sor. 

 



Közművelődési megállapodásunk szerint az intézmény kötelező nyitva tartása 144 óra/hó. 

2016-ban az intézményben effektív hasznosult idő havi átlaga: 223 óra/hó volt. 

 

Kérjük beszámolónk elfogadását, a további együttműködés reményében 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Vámos Éva    Bodrogközi Szilárd 

 

Üllő, 2017. 01.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet      
Összesítő a Kiss Sándor 
Művelődési Ház 2016. évi 
kihasználtságáról 

Civil Szervezetek összesen 

Intézmények összesen 

Véradás+Tüdőszűrés összesen

Egészségmegőrző programok

Családi rendezvények 

Táncos rendezvények 

Műsorok, előadások 

Gyerekprogramok 

gerArt Stúdió és Kézműves 
foglalkozások 

Táncház 

Ismeretterjesztő előadások 

Jótékonysági rendezvények 

Egyéb rendezvények összesen:

Felhasznált összes óra 
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Éves Össz. 
Óra óraszám/Hónap

376 334 388 358 1456 

72 32 6 10 120 

Véradás+Tüdőszűrés összesen 8 8 8 128 152 

Egészségmegőrző programok 48 

118 

128 
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80 

337 

22 
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Átlag 
óraszám/Hónap 

121 

10 

13 

4 

10 

11 

6 

7 

28 
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7 

79 

223 



        

        

        

        

        2. számú melléklet 

  

  Használatra átadott, az Önkormányzat tulajdonát képező  

eszközök leltára, 2016. 

  Megnevezés Mennyiség 

  

  1 Szemetes konténer 5m3 1 

2 Íróasztal 2 

3 Motoros függönymozgató  1 

4 Függöny karnis 10 

5 Függöny (ablak) 6 

6 Sötétítő függöny (ablak) 6 garnitúra 

7 Színpad függöny 1 garnitúra 

8 Hőszigetelő ajtófüggöny 3 garnitúra 

9 Porral oltó 5 

10 Konyhaszekrény 1 

11 Gáztűzhely 1 

12 Létra (7 fokos,fa) 1 

13 Kivetítő 1 

14 Hordozható mikrofon 2 

15 Színpad belső függöny 1 garnitúra 

16 Álló fogas 1 

17 Sony MHC-EX600 (CD lejátszó) 1 

18 Aktív hangfal 1 

19 Mikrofon (kondi nagyérzékenységű) 3 

20 Összecsukható tárgyalóasztal 20 

21 Szék 160 

22 Padlószőnyeg 1 

23 Hosszabbító 25m 1 

24 Kisasztal 80x80 1 

25 Műrattan ülőgarnitúra 1 

26 Állítható guruló ruhaállvány 4 

   


