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 SZAKMAI TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

 

Költségvetési szerv: József Attila Mővelıdési Központ 

Éves alaptevékenység bemutatása és értékelése az alapító okirat szerinti szerkezetben: 
A József Attila Mővelıdési Központban a tárgyidıszakban 20 mővelıdési közösségnek, klubnak  
[ Polgári kör, Nık klubja, Idısek Népfıiskolája, Biblia klub, Bélyeggyőjtık, stb. ] biztosítottuk a 
mőködési feltételeket, valamint közremőködtünk a közösségek számára pályázati a források 
megszerzésében. 
Az amatır mővészeti ágakban a következı csoportok számára biztosítottuk a folyamatos felkészülés 
illetve a bemutatkozás lehetıségét; Liszt Ferenc Kamara Kórus, Pódium Stúdió, Vertich Színpad, Fotó 
Klub, stb. Ezen kívül rendszeres bemutatkozási lehetıséget adunk a városi és megyei mővészeknek és 
csoportoknak a bemutatkozásra, pl. Nógrád Táncegyüttes, Düvı Zenekar, Salgótarjáni Szimfonikus 
Zenekar,  amatır képzımővészeti kiállítások. 
A József Attila Mővelıdési Központban az óvodás és kisiskolás korosztályok számára három színházi 
bérlet sorozatot indítottunk [TUDOR – VIDOR-KUKUCS bérlet]. A felnıtteknél 10 bemutatót tartunk 
20 elıadásban a József Attila és a Radnóti Miklós bérletsorozatban. Komolyzenei hangversenyeket a 
Váczi Gyula Mővészeti Iskolával és a Filharmóniával közösen minden korosztálynak bérletsorozatok 
keretében szervezünk. A filmmővészeti nevelés az Ovi – és iskola mozi, valamint az Art-mozi rendszeres 
programjainak keretében történik.  
Az intézmény éves képzımővészeti kiállítási tervvel rendelkezik: a tárgyidıszakból kiemelkedik G 
Mészáros Erzsébet, Gyüre Nándor és Gelencsér János kiállítása. 
A kulturált szórakozás feltételeit alapvetıen az intézmény nagyrendezvényeinek keretében biztosítjuk pl. 
Tarjáni Tavasz, Nemzetközi Dixieland Fesztivál, Határtalan Szépségverseny, stb. 
Az állami és nemzeti ünnepek városi ünnepségeinek, illetve kulturális programjainak szervezése az 
intézmény feladatát képezi amelynek a fenntartó értékelése szerint jó színvonalon tesz eleget. Az adott 
idıszakból kiemelést érdemel a Magyar Kultúra Napja, az „Európai Ünnep” rendezvénysorozata, a 
Költészet Napja illetve a József Attila évforduló rendezvényei. 
Nemzetközi kulturális kapcsolatok területén szoros együttmőködésben dolgozunk az un. „visegrádi” 
országokkal a Nemzetközi Dixieland Fesztivál megszervezésében. Ezen kívül szoros munkakapcsolatban 
állunk a Kassai Thália Színházzal. 
Rendkívül sikeres programjai intézményünknek  a „Családi Hétvége” rendezvénysorozata, valamint a 
különbözı ifjúsági – családi rendezvények pl. Ki-Mit-Tud?, Ezt tanultuk – Ezt tudjuk, Tátika, stb. 
A SITI mőködése az alapító okiratban és az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelıen maradéktalanul 
megvalósult, új helyre költözésével az ifjúsági-szabadidıs szolgáltatások köre jelentısen kibıvült. 

 
A FEUVE rendszer mőködésének értékelése [Államháztartási tv. 97§. (2) bek.: 

A fenntartó Ellenırzési Osztályának megbízott dolgozói intézményünknél 2005. június - július hóban 
tartott pénzügyi - gazdasági ellenırzést az intézményben. Az ellenırzés tapasztalatait is felhasználva, 
számos intézkedést foganatosítottunk az – egyébként is jónak ítélt mőködés, és gazdálkodás – 
hatékonyságának további javítása érdekében. 
A fenti intézkedések közül néhány a teljesség igénye nélkül: 

Szabályzatok aktualizálása - költségvetés tervezésének realitása - házipénztár – jegypénztár 
rendszeres elszámoltatása - ellátmány – vásárlási elıleg elkülönítése - dolgozók besorolásának 
rendezése - éjszakai pótlékok rendezése - selejtezés – leltározás kronológiája - 
kötelezettségvállalások jogszerősége - kötelezettségvállalások analitikája - munkaköri leírások 
pontosítása, stb. 

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy tökéletesen mőködı rendszer nem létezik, de továbbra is 
arra törekszünk, hogy az esetlegesen elıforduló hiányosságokat azonnal orvosoljuk, akár szervezeti 
intézkedésekkel akár a személyi konzekvenciák levonásával. A legnagyobb problémát a feltételrendszer 
hiánya okozza, különös tekintettel a 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet 6. § és 11. § teljesíthetıségére. 
Ezen feladatokat csak a fenntartó közremőködésével, létszámbıvítéssel lehet jogszerően megoldani. 

Salgótarján, 2006. március 4. 

Üdvözlettel: 

 

   Korill Ferenc  
   igazgató  
 


