A Szent-Györgyi Albert Agóra
2020. évi szakmai beszámolója
I. A Szent-Györgyi Albert Agóra 2020. évi szakmai feladatellátásának és a
feladatellátáshoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás felhasználásának
hatékonyságának bemutatása:
A költségvetési intézményként működő Szent-Györgyi Albert Agórában a kialakított szervezeti felépítés és az
engedélyezett létszám megfelelő az intézmény költséghatékony működtetéséhez.
Intézményünk célja:
• A meglevő szakmai tevékenységi formák, értékek megőrzése és megtartása, megújítása.
• Folyamatos szakmai megújulás, új szakmai tartalmak generálása és megvalósítása.
• A lakosság minden korosztályának a megszólítása.
• A hosszú évekkel ezelőtt kialakított szakmai kapcsolati háló működtetése.
• A szakmai tartalmak által fenntartani a saját bevétel -képzés arányát.
• Biztonságos, kiegyensúlyozott gazdálkodás.
• Az intézmény biztonságos üzemeltetéséhez szükséges karbantartási, ellenőrzési munkák elvégzése,
elvégeztetése, fejlesztési feladatok elvégzése- mindezekhez a szükséges forrás megteremtése.
• A pandémia alatt is kulturális élményeket, tapasztalatokat, felhívásokat generálni a város
lakossága számára.
• Közösségeink munkájának támogatása, a közösségek életben tartása.
A következő tényezők befolyásolták intézményünk 2020. évi szakmai munkáját:
Az intézmény 2020. évi munkáját 4 meghatározó szakaszra bonthatjuk:
I. 2020. január 1-től- március 13-ig tartó időszak.
II. 2020. március 16-tól-június 19-ig, a pandémia I. hulláma esetén a kormányrendelet értelmében az
intézmény zárva volt.
III. 2020. június 19-től- november 10-ig tartó időszak.
IV. 2020. november 11-től 2020. december 31-ig tartó szakaszban az intézmény ismét zárva volt.
Az I. időszakban: ( január 1- március 16.)
-Az intézményi munka az eredeti tervek szerint történt.
-Működtek a művészeti csoportjaink, szakköreink, megvalósultak a tervezett rendezvényeink:

Egyedi programok, rendezvények – naptári napok sorrendjében
Időpont/időtartam

A közösségi tevékenység

Célja

Január 10. péntek
18.00-20.00

Ünneptől Ünnepig- Akropolis Táncszínház előadása

Január 14. szerda

Százszorszép Színház

Életképek bemutatása a
zsidó népszokásokról
Színházi élmény biztosítása óvodás korosztály számára.

Január 15. szerda
8.00-10.00

Telekom rendezvény – továbbképzés

Január 17.péntek
9.00-14.00

Résztvevők
száma
250

Alapszolgáltatás
Kultv. 76. § (3)
d

280

d

Szakmai továbbképzés.

120

c

Magyar Diáksport Szövetség

Szakmai ismeretek átadása, egészségfejlesztés.

120

c

Január 18. szombat
9.00-14.00

a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi
Karának Nyílt napja. Bemutatkoznak a Kar intézetei

A természettudományi szakok bemutatása, népszerűsítése.

600

c

Január 18. szombat
14.00-18.00

Városi Kulturális Piac- a
Magyar Kultúra Napjához
kapcsolódóan színpadi
programban és standokon
mutatkoznak be Szeged kulturális intézményei, civil
szervezetei

Bemutatkozási lehetőség a
város kulturális intézményei, civil szervezetei számára.

600

b
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Január 22. kedd
14.00- 16.00

a Magyar Kultúra Napja
Városi Ünnepség megrendezése

A kultúrában dolgozók városi ünnepe.

300

b

Január 29. szerda
15.00-18.00

Ciber korszak a serdülőknél

Az informatikai eszközök
hatása a serdülőkre.

150

g

Színházi nevelés középiskolásoknak

260

Január 30. csütörtök 13.00

EFOP Színház
Arany János élete a SZÖSZ
előadásában

d

Február 5.szerda
8.00-13.00

Google előadás – Balog Gábor előadása

IT ismeretek bővítése.

80

c

Február 6. csütörtök

Épületgépész konferencia

Gépészeti ismeretek átadása.

120

c

Február 8. szombat

Szegedi Papucs Napja Az
újragondolt szegedi papucs
kiállításának megnyitója

Néprajzi, iparművészeti ismeretek bővítése, népszerűsítése.

200

d

Február 12. szerda
10.00-14.00

Tehetségpont rendezvény

A tehetségnevelés elősegítésének módszerei.

80

f

Telekom rendezvény – továbbképzés

Szakmai továbbképzés.

80

c

Február 12. szerda
8.00-10.00
Február 14. péntek
14.00-20.00-ig -15.
szombat 9.00-12.00

Százszorszép Mesegyűrű mesemondó verseny Csongrád megyei fordulója

Irodalmi ismeretek bővítése

220

d

Február 14-15-16.

Kultúrházak éjjel nappal c.
országos program szegedi
állomása

Közművelődési színtér
népszerűsítése.

80

b

Február 15. szombat 9.00-14.00

Lemezbörze és retró hifi vásár

Szórakoztató rendezvény

400

b

Agóra Látványszínház bemutatója

Természettudományos ismeretek bővítése.

40

c

Február 16. vasárnap

Nótaest

Szórakozási alkalom.

300

b

Február 16. vasárnap 9.00-17.00

Sakkverseny

Szakmai verseny, szakmai
ismeretek elsajátítása

80

f

Február 18. kedd
9.00-13.00

Google előadás

IT ismeretek bővítése.

120

c

Február 19. szerda
10.00-14.00

Tehetségpont rendezvény

A tehetségnevelés elősegítésének módszerei.

80

f

Február 21. péntek
13.00

EFOP Színház: A muzsika
hangja a Csongrádi Színtársulat előadásában .

Színházi nevelés középiskolásoknak.

280

d

Február 22. szombat

Farsangi játszóház- Szemerey László bűvész műsora,
kézműves foglalkozások,
Játéksziget, farsangi fánk
sütése, jelmezverseny

Színházi élmény, családi
program átadása.

150

b

Február 1516..szombat-vasárnap

Fiatal tanárjelölt karnagyok
versenye – a Kardos Pál
Alapítvánnyal közös rendezvényünk

Ének-zenei ismeretek bővítése, népszerűsítése, átadása.

120

g

Február 15. szombat 15.00
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Február 23.vasárnap

Bakancsos kirándulás Mohácsra.

Mohácsi busójárás – népszokások
megismerése családi kirándulás keretében.

55

b

Február 26. szerda
13.00-19.00

A pszichológia napja

Szakmai ismeretek átadása

120

g

Február 27. csütörtök 13.00

EFOP Színház: Varró Dániel versei – Pódium Színház
előadása

Színházi nevelés általános
iskolásoknak.

280

d

Február 28. csütörtök 9.00-15.00

SALDO pénzügyi képzés

Jogszabályi ismeretek átadása szakembereknek.

120

g

Február 28. péntek
17.00

Százszorszép Mesemondó
Verseny Csongrád megyei
fordulójának gálaműsora

Irodalmi ismeretek bővítése, átadása.

120

d

Február 29-március
1. 9.00-18.00

Lego kiállítás

Családi program

Dugonics Társaság művészeti gálaműsora

Tehetséges középiskolás
diákok bemutatkozása

180

Fábián Tamás emlékest

Megemlékezés.

280

Március 3. kedd
15.00-17.00-ig
Március 4. szerda
17.00-19.00-ig

800

EFOP Színház Kaláka
Együttes koncertje Kányádi
Sándor megzenésített verseiből

A Gryllus testvérek hagyományos zenei nevelése hátrányos helyzetű óvodásoknak.
Középiskolások irodalmi zenei ismereteinek bővítése – határon túli kultúrák
megismerése.

Zrínyi Ilona matematika
verseny díjkiosztó ünnepsége

Tehetséggondozás- általános és középiskolás diákok
számára.

250

SZTE -BTK Történész konferencia

Szakmai konferencia történészek részvételével.

250

Március 7. szombat
18.00-21.00-ig

Lovagias ügy – zenés színdarab a Zenthe Ferenc Színház előadásában

Színvonalas színházi élmény biztosítása felnőttek
számára.

280

Március 9. hétfő
10.00-11.00-ig

Százszorszép Színház óvodásoknak Hányszor mondjam még? a Görbetükör
Társulat előadásában.

Az óvodás korosztály megismertetése Janikovszky
Éva munkáival.

290

“Csak egy cigány”- Bogdán
László előadása

A cigány kultúra sokfélesége.

260

EFOP Színház Szegény
Dzsoni és Árnika a Dugonics Piarista Gimnázium
színjátszó körének előadásában.

Színházi nevelés általános
iskolás diákok részére.

260

Március 5. csütörtök
10.30-11.30-ig
Március 5. csütörtök
13.00-14.00-ig
Március 6. péntek
15.00-17.00-ig
Március 6. péntek
10.00-17.00-ig

Március 10. kedd
19.00-20.00-ig
Március 11. szerda
13.00-14.00-ig

Gryllus Vilmos és Gryllus
Dániel koncertje
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250

260

b

d
c

d

d

d

c

d

d

d

d

A II. időszakban: ( március 16-tól- június 19-ig)
- Annak ellenére, hogy a március 8–13. közötti időszak jelei alapján már előre terveztünk bizonyos
elmaradt munkákat, / pl. leltározás előkészítése., irattározási feladatok,./ kellett egy pár nap az ún.
felocsúdáshoz és az előttünk álló vis maior időszak megtervezéséhez.
- Ebben az időszakban az volt az elsődleges célunk, hogy hasznos tevékenységet generálva
kollégáink számára, folyamatosan tarthassuk a kapcsolatot látogatóinkkal, a megfelelő
csatornákat kiépítve.
- Online projekteket generáltunk, minden szakmai kolléga felelőse volt egy vagy több ilyen eseménynek.
Megvalósított online programjaink heti „ műsorrendje„:
Hétfő: Agytorna nyugdíjasoknak
Online-Kiállítás megnyitó
Kedd: 7 mérföldes csizmában- online mesevetélkedő alsó tagozatos gyerekeknek és családoknak
Szerda: Játsszunk tudományt!- 6-10 éves gyerekeknek
Csütörtök: Kézműves foglalkozások
Péntek: KIS- PÉNTEK
Kísérleti felhívás+ kísérletbemutató
Emlékezetes pillanatok:
Emlékezetes pillanatok címmel, zenekaraink, művészeti csoportjaink koncertjeinek bemutatkozása
Az online programokon kívül:
- Rajzpályázatok hirdetése,
- Filmkészítő pályázat hirdetése,
- Szabadtéri tárlatokat valósítottunk meg az Agóra első udvarán.
Kollégáink költöztetési és leltározási feladatokat végeztek az Informatika Történeti Kiállítás raktárbázisában.
A szaktáboraink előkészítését, a teljes Szegedi Vakáció programfüzet- szerkesztését 2020. március végén kb.
95%-os készültségben „befagyasztottuk”.
Május 18-at követően, amikor az érvényes kormányrendelet engedélyezte 2020 nyarán táborok megvalósítását,
akkor befejeztük ezt a munkát.
Az intézmény 85 szaktábort hirdetett. Előkészítettük az Önkormányzati napközis tábor megvalósulását is.
A Szegedi Vakáció programfüzet 2020. június elején 208 oldalas terjedelemben, 10.000 példányban jelent
meg.
A II. időszakban szakmai tevékenységből saját bevétele nem képződött az intézménynek.
Bevételeink, amelyek jelentősen hozzájárultak az adott költségvetési év „ túléléséhez” a következőkből
származtak:
- Együttműködő Partnerünk a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság – szerződésben
meghatározott- költségvállalásából.
- A Vodafone- adótorony bérleti díjából.
A III. időszakban: ( június 19-től- november 10-ig)
- 76 szaktábort valósítottunk meg az intézményben, kb. 1.300 gyermek részvételével.
- 2020. június 29-től- 6 héten keresztül megrendezésre került az önkormányzati napközis tábor a
Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskolában- kb. 1.200 gyermek részvételével.
Nyári tábori tevékenységünket nagyon tudatosan és koncentráltan terveztük meg.
Ebben az időszakban generált saját bevétel összege és a takarékos gazdálkodás járult hozzá ahhoz, hogy a
költségvetési évet sikeresen le tudjuk zárni.
A szeptember- november 10. közötti időszakra a következőek voltak a jellemzők:
- Nagyon nagy óvatosság és visszafogottabb érdeklődés jellemezte a látogatottságunkat.
- Az EMMI irányadó szabályozásai miatt sem óvodás korú sem általános iskolás korú csoportok
szervezetten nem jöhettek be intézményünkbe. Így a számukra tervezett programok egy része, pl.
színházi előadások, csoportos foglalkozások sem valósulhattak meg.
Sikeresen megvalósítottuk pl. a következő programokat:
– Átalakított formában rendeztük meg a nyolcadik osztályosok számára meghatározó Pályaválasztási Napok c.
eseményünket, még október első két hétvégéjén.
– Az őszi szünetben kis létszámú tábort szerveztünk.
– Sikeresen lebonyolítottuk és lezártuk az intézmény leltározási feladatait.
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A IV. időszakot ( november 11-december 31) a következők jellemezték:
- Tudatosabb felkészülés mind szakmailag, mind a munkaerőgazdálkodás, feladatvállalás,
generálás tekintetében az intézmény bezárására.
- A következő online és egyéb programok generálása, működtetése:
- Ismeretterjesztő előadások – heti rendszerességgel,
- Kiállításmegnyitók hetente,
- Emlékezetes pillanatok hetente,
- Karácsonyi rajzpályázat meghirdetése és lebonyolítása,
- Adventi online kézműves foglalkozások.
Ebben az időszakban törekedtünk arra, hogy hetente 5 online programot valósítsunk meg.
Az online programok mellett már sokkal jobban törekszünk a szabadtéri egyéni vagy családi
látogatásokra épülő programok megvalósítására.
Egyéb feladatok:
- Adventi „Kukucskáló séta-” programfüzet generálása a város más kulturális intézményeivel
együttműködve.
- Szabadtéri kiállítás rendezése a Karácsonyi rajzpályázat alapján a Kárász utcán- a Szegedi Városkép és
Piac Kft.-vel.
- Valamennyi lehetséges rendezési, takarítási, átpakolási, karbantartási feladatot igyekeztünk
elvégezni az intézményben.
A Szent-Györgyi Albert Agóra tevékenységének bemutatása:
Az intézmény feladatellátásának feladat- típusonkénti értékelése:
Az 1. számú táblázat részletesen összefoglalva tartalmazza az intézményünk megszervezésében vagy
házigazdájaként ellátott közművelődési tevékenységeinket, a főbb nagyobb csoportokra bontva a pénzügyi forrás
felhasználásának hatékonyságára való szempontokat levezetve.
1.

számú táblázat: Közművelődési tevékenységek részletezése a pénzügyi forrás felhasználásának
hatékonyságára való tekintettel
Kiemelt

Bevétel

Kiadás

432.150

2.255.797

-

1.891.745

Informatika Történeti Kiállítás

18.120.360

15.905.737

Terembérlet

12.018.134

6.275.742

Közművelődési tevékenység

9.847427

17.228.131

Parkolás

853.740

853.740

Nyári szaktáborok

26.216.900

24.855.797

Összesen

67.488.711

69.266.689

Látványlaboratórium
Informatórium

Az intézmény közművelődési feladatait a következő feladategységek alkotják:
1, Művészeti csoportok, szakkörök tevékenysége,
2, Városi, megyei, országos nagy rendezvények,
3, Kiállítások, foglalkozások,
4, Ismeretterjesztő nagy vetélkedők,
5, Színházi előadások, műsorok,
6, Szaktáborok megrendezése,
7, Egyéb művelődési alkalmak,
8, Játéksziget működtetése.
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I. Azok a tényezők, amelyek a 2020. évi költségvetési évben befolyásolták az intézmény tevékenységét, az
előirányzattól eltérő felhasználást.
Az eltérés oka egyértelműen az adott költségvetési évet meghatározó pandémia vészhelyzet volt.

A Szent-Györgyi Albert Agóra költségvetési adatai 2020-ban
bevételeink tény főösszege

251.390 ezer Ft

előzetesen módosított

262.672ezer Ft

kiadásaink főösszege

236.032 ezer Ft

záró pénzkészletünk

5.473 097,87 Ft

Indoklás, kiegészítés: Az intézményben maximálisan kihasználva minden lehetőséget és a kollégák
kezdeményezőképességét igyekeztünk újabb és újabb bevételi forrásokat teremteni.

Intézményünkben az engedélyezett közalkalmazotti létszám:
2020. január 1-én: 31,25 fő
Önkormányzati támogatásból: 28,5 fő
Saját bevételből: 2 fő
2020. december 31-én betöltetlen álláshelyünk száma: 0,75
A Közalkalmazotti törvény változásának következtében 2020. szeptember 14-ig valamennyi akkori
közalkalmazott munkavállaló vállalta a MT alapján történő tovább foglalkoztatást.
A KJT vészhelyzet alatti átalakítását, a kulturális szféra kivonását a KJT hatálya alól mérhetetlenül
megalázó, megalapozatlan és nagyon rosszul időzített eljárásnak értékelem.
Intézményvezetőként csak annyit lehetett ebben a kérdésben tenni, hogy folyamatos kommunikációval a
pontos információk átadására törekedve tartani a lelket a kollégákban.
Féléves szakmai gyakorlaton 3 fő egyetemistát foglalkoztattunk.
2020 nyarán diákmunka keretein belül 23 fő diák dolgozott nyári táborainkban.
Évente kb. 20- 40 középiskolás tölti intézményünkben az 50 órás közösségi szolgálatát.
II. Rendkívüli események, körülmények amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és
összetételének alakulására hatással voltak, amelyek a költségvetés tervezésekor még nem voltak
ismertek:
A pandémia hatására kialakított éves tevékenységünket és a kezelésére kialakított stratégiát az I. pontban
részletesen bemutattam.
IV. Támogatás értékű bevételek és az átvett pénzeszközök előirányzatainak alakulása és azok
felhasználása, külön értékelve az Európai Uniós támogatási programokat:
-2020. évben új Európai Uniós pályázati támogatásunk nem volt.
– Adó 1%- összege: 13,-e Ft
A felajánlott összeget hátrányos helyzetű gyerekek számára szervezett programra fordítottuk.
A működési célú támogatásértékű bevételünk az elkülönített állami pénzalapoktól összesen 8.253,-e Ft
NKA pályázatra kapta intézményünk
Valamennyi olyan programot, amelyeket az NKA pályázati támogatásokból terveztünk megvalósítani 2021-re
kellett halasztanunk.
Felhalmozásra átvett pénzeszköz:9.228,-e Ft
– Épület üzemeltetési felügyeleti rendszer helyreállítására használtuk fel.
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V. Céltámogatások felhasználásának jogcím szerinti részletezettségének levezetése:
2020. évi önkormányzati célfeladat-támogatás kimutatása:
3. számú táblázat: 2020. évi önkormányzati célfeladat-támogatás felhasználásának kimutatása
Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesített

1. Villamos energia ÁFA-val

15.665

12.731

12.954

2. Városi rendezvények
-Városi Gyereknap
-Vakációs programfüzet
-Gyermekkarácsony
Városi egyéb rendezvények

5.700
-1.000
-1.575
-925
2.200

3.125
-1.000
-925
1.200

1.270

3. Művészeti csoportok,
alkotókörök

2.184

1.148

836

4. Nyári önkormányzati tábor

8.000

8.000

8.000

5. Jubileumi jutalmak járulékkal

2.250

2.250

2.164

930

-

6. Érdekeltségnövelő támogatás

991
279

7. 2019. évről áthúzódó
kötelezettségvállalás

7.338

16.742

16.741

8. Cafeteria járulékkal

4.161

4.161

3.436

9..Klíma karbantartás

670

670

670

10.Végkielégítés

1.160

1.160

1.126

11.Felmentés

3.204

3.204

3.185

Összesen:

50.332

54.121

50.382
(adatok ezer Ft-ban)

Az Önkormányzattól 2020.évben
megvalósítására fordítottunk.

kapott valamennyi

céltámogatás

összegét

az adott feladat

Nagyon fontos, hogy az Önkormányzati célfeladatok közül az intézmény meg tudta valósítani a következőket:
• Vakáció programfüzet kiadása- 10.000 példányszámban- 2020. június elején,
• Az Önkormányzati napközis tábort megvalósítottuk 6 héten keresztül a Tarjáni Kéttannyelvű Általános
Iskola és Művészeti Iskolában- kb. 1.200 gyermek részvételével.
• A művészeti csoportok eseményeinek egy része és a
• Városi rendezvények egy része valósult meg sikeresen a pandémiás helyzet ismeretében.
Összességében elmondható, hogy a Szent-Györgyi Albert Agóra 2020-ban a rendelkezésére álló
csökkentett önkormányzati támogatásból és a saját bevételeiből tudta fedezni valamennyi kiadását.
Az intézménynek nem maradtak kifizetetlen számlái és a bankszámláján maradt egy kis maradványa is.
Egész évben kiemelt figyelmet fordítottunk a bevételi lehetőségek felkutatására, a takarékosságra, a
feladatok jelentős részének saját erőből történő elvégzésére.

Szeged, 2021. február 28.

Tisztelettel:
Orbán Hedvig
igazgató
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