
 

 

 

 

 

 

 

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft  

Kulturális Iroda Közművelődési csoport 

beszámolója  

a civilekkel, civil szervezetekkel való 2020. évi együttműködésről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beszámoló az MVK Kft Kulturális Iroda Közművelődési csoportjának, illetve a 

Brunszvik-Beethoven Közösségi Háznak, mint közművelődési intézménynek civilekkel, 

civil szervezetekkel való 2020. évi együttműködéséről 

 

A koronavírus világjárvány terjedése országos veszélyhelyzetet eredményezett hazánkban a 

40/2020.(III.11.) Korm. rendelet hatályától a 282/2020 (VI.17.) hatálybalépése között, illetve a 

283/2020. (VI.17.) Korm. rendelet járványügyi készültséget vezetett be, melynek hatálya 2021. 

június 18-ig tart. A BBK 2020-ban január 1. és március 15. között a 2019-ben eltervezett 

szolgáltatási és rendezvényterve szerint működött. Március 15. és június 18. között a 

veszélyhelyzet időtartama alatt nem volt látogatható. Június 18-tól november 10-ig különféle 

megkötésekkel a BBK-ban újraindulhatott a kulturális, közösségi élet. A nyári időszakban 

2020. június 16-tól a 117/2020. (V.26.) polgármesteri határozat alapján elindulhattak a nyári 

táborok, gyakorlások, ugyanakkor a 285/2020. (VI.17), majd a 431/2020. (IX.18.) Korm. 

rendelet 500 főben határozta meg a zenés, táncos rendezvényeken jelenlévők számát 23 óráig 

bezárólag. A 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet, amely 2021. május 22-ig van érvényben, (és 

amelyet egyelőre 2021. március 29-ig lehet alkalmazni) a veszélyhelyzet idején érvényesítendő 

védelmi intézkedések második üteméről úgy rendelkezett,  

hogy „mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, karácsonyi 

vásárokat; kivétel az online módon közvetített kulturális esemény, aminek a helyszínén 

kizárólag a fellépők és a technikai személyzet tartózkodik; a szabadidős létesítmények 

használata tilos; tilos a közterületi csoportosulás; tilos közművelődési intézmény látogatása, az 

ott foglalkoztatottakon kívül a tartózkodás”. 

A járványhelyzet összefoglalva azt eredményezte, hogy a város közművelődési intézménye 

2020-ban január 1. és március 15., illetve június 18. és november 10. között, 31 héten át 

szervezhetett klasszikus értelemben vett közösségi programokat különféle feltételek biztosítása 

mellett, illetve adhatott teret a civil szervezetek munkájának. 

2020. január 1. és 2020. június 30. között Martonvásár Város Önkormányzata fenntartásában, 

Pfiffer Zsuzsanna vezetésével a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár öállóan 

működő intézményként tartotta a kapcsolatot a város különféle civil szervezeteivel. 2020. július 

1-től a közművelődési feladatellátás a Tóth Balázs Károly vezette MartonSport Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságon, mint fenntartón belül folytatódott Közszolgáltatási 

szerződés alapján. 

Összeségében sajnálatosan megállapítható, hogy a járványviszonyok nem kedveztek a 

személyes találkozásokon alapuló közösségi életnek, a civilekkel, a civil szervezetekkel való 

kapcsolattartásnak. Ezzel együtt a lehetséges időszakokban és módokon törekedtünk a jó 

kapcsolatok ápolására, és amint lehetséges, újra kiépítjük, segítjük újra működésében civil 

kapcsolati hálózatunkat.  

 

 



 

 

A Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtárnak, mint önálló kulturális intézménynek 

csakúgy, mint a MartonSport Kft-nek három közművelődési alapszolgáltatás biztosítását írja 

elő a 1997. évi CXL. Törvény, illetve az Önkormányzat és a MartonSport Kft által kötött 

Közszolgáltatási szerződés. Ezek a Kult t. 76. §. (3) bekezdés  

a) pontja szerint a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

b) pontja szerint a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,  

e) pontja szerint az amatőr alkotó-és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.  

Alapvető feladatunknak tarjuk, hogy a város közösségeit, civil szervezeteit tevékenységükben, 

közművelődési céljaikban támogassuk akár megkeresésükre, akár közreműködésünket 

felajánlva. Így például még a lehetetlennek tűnő járványügyi vagy jogi helyzetben is 

megkerestük azt a megoldást, amivel a lehetőségekhez mérten megvalósítható egy közös 

rendezvény vagy jótékonysági akció.  

 

 

       

 

 



 

 

A BBK-val, mint kulturális intézménnyel együttműködő civil szervezetek és 2020-as 

munkájuk, támogatottságuk:     

Szervezet, személy Az 

együttműködés 

alapja 

2020-ban A támogatás 

értéke 

MASZK Martonvásári 

Színjátszók Közössége 

Közművelődési 

megállapodás 

33 foglalkozásx2 ó 

7 online 

1 bemutató 

5 nap tábor 

1 006 071 Ft 

166 165 Ft 

1 235 825 Ft 

Ö: 2 408 061 Ft     

Martonvásári Fúvószenei 

Egyesület 

Közművelődési 

megállapodás 

33 foglalkozásx2 ó 

7 online 

4 bemutatkozás/3 

online  

3 nap tábor 

Raktár 

1 006 071 Ft 

Köztéri 

741 495 Ft 

Ö: 1 747 566 Ft 

Martonvásári Kulturális 

Egyesület 

Közművelődési 

megállapodás 

Irodahasználat  

Százszorszép Táncegyüttes Nincs új 

közművelődési 

megállapodás 

51 foglalkozás 2 ó 

16 online 

2 bemutatkozás, 

raktár 

1 554 837 Ft 

332 330 Ft 

Ö: 1 887 167 Ft 



Százszorszép Alapítvány Kapcsolattartás, 

egyeztetés 

  

Martonvásári Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 

Együttműködési 

megállapodás 

10 foglalkozás 302 080 Ft 

Martonvásári Nyugdíjas Klub Együttműködési 

megállapodás 

5 foglalkozásx2 ó 152 435 Ft 

Dynamic Dance Crew 

Táncegyesület 

együttműködés 15 nap/tábor 

 

1 447 305 Ft 

130 000 Ft 

Bevétel 

Ö: 1 317 305 Ft 

MartonVál Sakk Egyesület együttműködés 11 foglalkozásx 2 

ó/10 online 

335 357 Ft 

Együtt-Értük Alapítvány 

(Pápay) 

együttműködés Jótékonysági 

karácsonyi vásár 

közös megrendezése 

 

Nyugdíjas Torna Kör együttműködés 15 foglalkozás x 1 ó 202 305 Ft 

Teleki Blanka Hölgyklub együttműködés 4 foglalkozásx2 ó 121 948 Ft 

Senior Örömtáncosok együttműködés 19x 1 ó 256 253 Ft 

Polgárőr Egyesület együttműködés 3 találkozó 124 903 Ft 

Szent László Huszáregyesület Tervezett 

együttműködés 

0  

Martonvásári Kertbarát 

Egyesület 

Tervezett 

együttműködés 

0  

Beethoven Általános Iskola 

Szülői Munkaközösség 

/Beethoven Alapítvány  

Tervezett 

együttműködés 

0  

Brunszvik Teréz Óvoda 

Szülői Munkaközösség 

Kramár Kata  

Tervezett 

együttműködés 

0  

Folyton-folt Csoport Tervezett 

együttműködés 

0  



Golden Tigers Kung Fu Club 

Sport Egyesület 

Tervezett 

együttműködés 

0  

Kiemelt partnerkapcsolataink egyik típusa a közművelődési megállapodással megerősített 

együttműködés. Az Önkormányzat kötelező közszolgáltatási feladataként a CXL. törvény 76. 

§  (3) bekezdésének a), b), valamint e) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatások 

biztosítását vállalta, amelyet alapvetően Közszolgáltatási szerződés megkötésével a 

MartonSport Kft működésén keresztül biztosít. Emellett azonban lehetősége van egyes 

feladatok teljesítésére, a MartonKult által közvetítten egyedi közművelődési megállapodás 

kötésével. 

   

 

Így született meg az új közművelődési megállapodás  az a) “művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, közművelődési 

tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása” és az e) “amatőr 

alkotó-és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása” feladat teljesítése körében a 

MASZK Egyesülettel, a Martonvásári Fúvószenei Egyesülettel, illetve a b) “közösségi és 

társadalmi részvétel fejlesztése”feladat teljesítésére a Martonvásári Kulturális Egyesülettel. 

Mindhárom egyesülettel eredményes az együttműködésünk elsősorban próbalehetőségek 

biztosítása, bemutatkozás biztosítása, rendezvény kapcsán való együttműködés terén, 

ugyanakkor ki kell emelni közülük a Martonvásári Kulturális Egyesülettel való szoros és 

nagyon jó kapcsolatot, amire munkánk minden területén építhetünk, legyen az 

rendezvényszervezés, pályázati támogatás, közös gondolkodás, kapcsolatépítés, mindennapi 

munkánkat érintő segítség.    

                                                        



A Százszorszép Táncegyüttessel való közművelődési megállapodás megkötése nem jött létre 

2020-ban, ennek oka a személyes találkozáson alapuló közösségi munkát ellehetetlenítő 

járványhelyzet, illetve az Együttes és Alapítványának átszerveződése. A nagymúltú csapat 

újjászületéséhez intézményünk minden lehető támogatást megad.   

 

       

 

Eddigi együttműködési megállapodásunkat kölcsönös előnyeire (táborrendezés, 

rendezvényen való közreműködés, továbbképzés megtartása a BBK-ban, stb)  tekintettel a 

Martonvásári Önkéntes Tűzoltóegyesülettel egyeztettük, a 2021. januári átszerveződésünk 

szerint megújítjuk.  

    

 

A járványhullámok utáni újraindulásunkat követően a korábbi együttműködési  megállapodás 

megújítását tervezzük a Nyugdíjas Klubbal. 

A 2020-as évben folyamatosan kiváló együttműködésünk volt a Dynamic Dance Crew 

Táncegyesülettel, több rendezvényünkön, online sorozatunkban részt vállaltak, ugyanakkor 

önálló kezdeményezéseikkel több ízben is színesítették a város kulturális életét. 

Együttműködési megállapodás formájában működési támogatásra érdemesek. 

 

   



   

 

A BBK-val, mint kulturális intézménnyel együttműködő civil személyek és 2020-as munkájuk:  

Ringató - Fiskus Olga együttműködés 17 foglalkozás 17 000 Ft 

bevétel 

KK akciócsoport Fejes-

Kocsi Katalin és Orosz 

Kata 

együttműködés Adventi fénylő ablakok... 

akció közös szervezése 

 

Karácsonyi Készülődők 

Csoportja/ Karácsonyi 

jótékonysági Vásár 

együttműködés Adventi kisfilm készítés 

Jótékonysági karácsonyi 

vásár közös megrendezése 

 

Buzás Tamás együttműködés Térítésmentes fotó biztosítás  

Foki Gábor együttműködés Önkéntesség  

Kortyis Dávid együttműködés Térítésmentes fotó biztosítás  

Lepp Tiborné Zalka 

Ibolya 

együttműködés Térítésmentes fotó biztosítás  

Turcsányi Erzsébet együttműködés Térítésmentes fotó biztosítás  

Pletser Cecília együttműködés Téítés mentes grafikai 

szolgáltatás 

 

Pletser Tamás együttműködés Kiállításrendezés, 

tanácsadás 

 

Pimper László együttműködés Közös projekttervezés  

Pimperné Farkas Tímea együttműködés Önkéntesek szervezése  



Gyugyi Péter együttműködés Közös adventi kisfilm 

készítése a Für Eliseben, 

eseti közös 

rendezvényszervezés  

 

Baksai Arnold együttműködés Eseti közös 

rendezvényszervezés  

 

Bitó Péter együttműködés Eseti közös 

rendezvényszervezés  

 

Martonosi Tamás együttműködés Eseti közös 

rendezvényszervezés  

 

Mihálovics Mónika együttműködés Eseti közös 

rendezvényszervezés  

 

 

 

     

A civil lakosság rendelkezésre állunk folyamatos információs szolgáltatással munkaidőben 

személyes megkeresésre a BBK épületében, vonalas telefonunkon, de a városban jártunkban 

keltünkben bármikor, illetve közismert személyes mobiljainkon. Ezek rendszerességgel 

előfordulnak, becsült számuk közel 1000. Ebbe beleértjük a szakmai, közművelődési, 

turisztikai, rendezvényszervezési, projekt és szervezési  tanácsért, kapcsolattartási szándékkal 

is hozzánk fordulókat.  

       



A 31 hét alatt közel 14 000 látogató, résztvevő fordult meg nálunk a különféle korlátozások 

mellett is. Ez az érték némiképp becsült, mert a kültéri, kerítés- és kirakatkiállításaink látogatói 

hétvégéken is megtekinthették azokat. Egész évben, de a nem látogatható időszakainkban 

felértékelődött az online kapcsolattartás szerepe. Igyekeztünk kihasználni a 

https://www.facebook.com/MartonKult oldal lehetőségeit, illetve a város FB oldalaiét is. Ezen 

a csatornán az ezt szokásként használókhoz, hozzászólókhoz jutunk el, számuk alkalmanként, 

posztonként a néhány száz és 10000 között mozog. 

       

Az online tér, a közösségi média adta módok kihasználása, és az ezeken alapuló szabadtéri 

kiállítási lehetőségek (pl. sétánykerítés) kihasználása feltett szándékunk az előttünk lévő, még 

nem belátható, valószínűleg júniusig tartó időszakra is. A kulturális, közművelődési élet nem 

állhat meg, csak a lehetőségekhez alkalmazkodva előtérbe kerülnek más közösségépítési, 

közművelődési módszerek. E téren nagy szerepet kap és sok lehetőséget biztosít a TOP 5.3.1-

16-FE1-2017-00016 „A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében” nyertes pályázat. 

    

                                         

https://www.facebook.com/MartonKult


A város felújítási munkálatai miatt megszűntek a hirdetőtáblák, amelyek akkori formájukban 

nem illeszkednek az új városközpont képébe, de a helyi igények kielégítésére szükség volna 

egy modern, a környezetbe illő, mégis hagyományos módon, plakátokkal feltölthető 

információs táblára, vagy talán többre is a városközpontban, a vasútállomáshoz. 

 

         

 

2020. második felétől rendelkezésünkre áll a Canva professzionális tervező projekt, amelynek 

eredményeként gyorsabban, jobb minőségben, tág grafikai lehetőségekkel élve készíti Pál 

Mónika és Faragó Tímea a programjainkhoz kötődő meghívókat és plakátokat. A tavalyi évben 

4 eseményhez 600 példányban készült meghívó, és 25 alkalommal született 525 plakát. 

Saját honlapunkat fejleszteni, korszerűsíteni  kell, de Martonvásár város honlapján 

megtalálhatóak a város kulturális információi. 

 

   

Havi rendszerességgel megjelenünk valamilyen formában a város lapjában, a Forum 

Martiniben.  


