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1. Feladatkör, szakmai tevékenység
1.1. Az intézmény adatai
Az intézmény neve:
Törzskönyvi azonosító száma:
Honlapjának címe:

Tömörkény István Művelődési Ház
764508
http://szoregimuvhaz.hu/

1.2. Az intézményben folyó munka személyi feltételei
Személyi feltételek alakulása:
2021-ben személyi változás nem történt.
Az intézmény egész évben folyamatosan hétköznaponként, valamint egy hétvégi napon (változó
időpontban) tart nyitva heti hatvan órában (szükség esetén magasabb óraszámban). Ezt a
nyitvatartást még év elején felülirták azok a járvényügyi intézkedések, amelyek miatt a
művelődési házat a közönség számára nem lehetett kinyitnunk, azonban májustól újra teljes
kapacitással működhettünk. A nyitvatartási óraszámok miatt, valamint a bővíthető programkínálat
miatt szeretnénk, ha a 4 órás státuszban lévő technikai munkatársunk, 8 órás státuszban
tevékenykedne, ugyanis a technikai feladatokon kívül rengeteg olyan feladatot is el tudna látni,
ami elsősorban szakmai jellegű.

2. Szakmai tevékenység
2.1. Szakmai tevékenység értékelése
Szakmai tevékenységünk általános jellemzése:
A Tömörkény István Művelődési Ház a következő szakmai feladatok ellátásra fordította a
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat:
 Rendszeres művelődési formák és alkotó művelődési közösségek létrehozása, működésük
támogatása részben online formában
 Hagyományőrzés a jeles napokhoz kapcsolódó játszóházak, kézműves foglalkozások,
táncházak szervezése részben online formában
 A közösségi élet szervezése érdekében nagyrendezvények szervezése és lebonyolítása:
Szőregi Gyereknap, Katalin napi Játszóház és Búcsú
 Megemlékezés a nemzeti ünnepekről
 Szórakoztató gyermekműsorok szervezése részben online formában
 Online versenyek szervezése
 Különböző kiállítások rendezése: a művelődési házban két állandó kiállítás van, ezen kívül a
járványhelyzetből adódóan kerítéskiállításokat kezdtünk el szervezni, majd a szigorító
intézkedések feloldása után is meghagytuk ezt a kiállítási formát.
 Közösségi élet szervezése, partneri kapcsolatok kiépítése: elsősorban a helyi oktatási
intézményekkel, a városrész területén működő civil szervezetekkel létrejött munkakapcsolat
folyamatos ápolása a helyi érdekérvényesítés segítése érdekében
 A helyi közérdekű információkat tartalmazó havilap, a Szőregi Regélő tájékoztatja a lakosokat a
művelődési ház aktuális programjairól. A művelődési ház munkatársai és a szerkesztő bizottság
tagjai szerkesztik az alkalmi kiadványt
2

Szakmai tevékenység alakulása 2021. évben
Az éves programegyeztetésre online formában 2020. decemberében került sor az intézmények és
a társadalmi szervezetek között. Mivel ebben az időszakban még nagyon bizonytalan volt a
programok jövője, így az éves programok nem kerültek bele külön a helyi újságba.
Az év elején a programok zömét az online térben rendeztük és szerveztük, egy-két olyan program
kivételével, amelyet egyénileg vagy családosan lehetett teljesíteni a városrész különböző részein.
A feloldást követően visszaállhattunk az online programok mellett a személyes
kultúraközvetítésre, ami kezdetben sokkal több látogatót eredményezett, mint az átlagos
látogatószám, ami november közepétől az újabb hullámnak köszönhetően újra visszaesett.
2.2. Állandó közösségeink:
A Tömörkény István Művelődési Ház szakmai tevékenysége két nagyobb csoportra osztható:
A rendszeres művelődési formák (alkotó művelődési közösség, népművészeti csoport, klubok,
körök) tevékenységének szervezése, valamint a közösségi- és kulturális programok rendezése. A
rendszeres művelődési formában működő közösségeink heti rendszerességgel, a hét minden
(munka) napján igénybe veszik intézményünket és szakmai segítségünket.
Klubok, körök, szakkörök, csoportok, egyesületek, alapítvány:
9 saját szervezésű csoport és 5 önállóan szerveződött egyesület, klub, alapítvány és egyéb csoport
működik az intézményben. Természetesen a kulturális, közművelődési programok szervezése,
lebonyolítása a fő célkitűzéseik közé tartozik.
Szőregi Nyugdíjas Egyesület: Az intézmény legnagyobb létszámú és legrégebben működő aktív
közösség. 60-70 fő közötti taglétszámmal működnek. Havonta két alkalommal, csütörtöki
napokon tartanak találkozót. Változatos programokat nyújtanak az idős embereknek. Kulturális
programok, múzeumlátogatások, kiállítások, színházi előadások megtekintése, fürdővárosok
látogatása, vacsorás esték, pótszilveszter, farsang, névnapozás és sok egyéb más esemény várja az
érdeklődőket időről időre. A művelődési ház címén bejegyzett.
Elnök: Bárdos László
Szőregi Idősekért Alapítvány: Havi egy alkalommal a Faluházban tartják összejöveteleiket, a
környékbeli idősek számára mozgalmas közösségi életet igyekszenek biztosítani, kulturális,
ünnepekre készülő programokat állítanak össze, a szabad idő hasznos eltöltését teszik színesebbé.
Az aktív korú alapítványi tagok a Rózsaünnep önkéntesei is voltak.
Elnök: Bálint János
Rózsahölgyek Rendje Egyesület: Az egyesület tevékenységébe tartozik a „Minden, ami rózsa” c.
állandó gyűjteményes kiállítás létrehozása, rózsatermesztéssel kapcsolatos eszközök, iratok,
emlékek, rózsával díszített tárgyak gyűjtése. Közreműködnek kiállítások rendezésében, előadások,
szakmai bemutatók és a Rózsaünnep lebonyolításában. A művelődési ház címán bejegyzett.
Elnök: Hegedűs Adika
Szőregi Baráti Társaság: A kör működésének célja Szőreg történetének megismerése és
bemutatása. Ismeretterjesztő előadások, kiállítások, emlékestek, megemlékezések szervezése.
Minden hónap második péntekjén 17.00 órától tartják összejövetelüket a Faluházban.
Képviselőjük: Veszelovszki Ferenc
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Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete: Az ember és a természet
kapcsolatának erősítése, az állatvédelem, környezet- és természetvédelem aktív segítése.
Összejöveteleiket a Faluházban tartják negyedévenként. Alkalmanként részt vesznek a
művelődési ház által szervezett programokon, bemutatókat, ismeretterjesztő foglalkozásokat
tartanak a fiataloknak és a felnőtteknek.
Elnök: Kovács Ferencné
„Ügyes kezek” Kézműves Kör: Az általános iskolás korosztály számára létrehozott rendszeres
alkotó tevékenység, minden szerdán 15.00 órától.
Vezetője: Szövőné Kerekes Erika kolléganőnk
Örömmel Öltögetők Köre: A hímzést kedvelő hölgyek a keresztszemes hímzéssel és a redwork
technikával ismerkedhetnek meg, de Magyarország tájjellegű hímzései is sorra kerülnek a
foglalkozások folyamán, minden pénteken 17.00-19.00 óra között.
Vezetője: Ördögné Benyhe Mária
Szőregi Rezegők Néptánccsoport: A művelődési ház 2014. januárjában alakult lelkes
közösségébe járnak azok a táncos lábú fiatalok és idősebbek egyaránt, akik szeretnék magukat jól
érezni, s közben mozoghatnak is, s nem mellesleg megtanulják a dél-alföldi tánclépéseket,
koreográfiákat. A hagyományőrzés, hagyomány ápolás, a régi szokások megtartása is fontos
célkitűzés számukra. A tánc időpontja: minden kedden 18.00-20.00
Oktatók: Számfira Máté és Számfira-Nagy Zita néptáncosok
Rocky Klub kezdő- és haladó csoport: Az órára látogatók a boogie-woogie alapjaival a kezdő
csoportban ismerkedhetnek meg. A haladó csoportban is új ismeretekkel gyarapíthatják táncos
tudásukat. A jó zene mellett a kellemes légkörről Szendrei János gondoskodik minden kedden és
csütörtökön 17.30-19.30 óra között.
Gerinctorna: Felnőttek számára tartott foglalkozás. Az órákat szakképzett gyógytornász, Hódi
Zsuzsanna tartja minden szerdán és pénteken 18.00-19.00 óra között.
Klubvezető: Bányai Istvánné
Etka - jóga: A testet és lelket átmozgató foglalkozáson a mindennapokban alkalmazott mozgások
segítségével végeznek gyakorlatokat. A foglalkozásokat dr. Fazakas Éva orvos –
természetgyógyász tartja. Időpont: hétfőn 17.30-19.00 óra között.
Klubvezető: Bányai Istvánné
Ulti Klub: A klub főként idősebb férfiakból áll. A kártyapartik amellett, hogy remek
kikapcsolódást nyújtanak, kiválóan alkalmasak arra, hogy frissen tartsák az ember gondolkodását
és logikai képességét. Időpont: minden hétfő és csütörtökön 14.00-18.00 óra között.
Klubvezető: Kárpáti István
Tere-Fere Klub: Szervezik az egészséges élethez fontos mozgást a falujárást – kocogást,
megvitatják az élet és életmód dolgait. Minden kedden 16.00 órától.
Klubvezető: Bárány Józsefné
Nagyi Klub: Tagságuk jórészt fiatalos nagymamák és nagypapák, aki vágynak egy jó kis
kártyapartira, vagy egy kötetlen beszélgetésre. A legfontosabb téma természetesen az unoka; a
résztvevők megoszthatják egymással tapasztalataikat, tippjeiket, minden pénteken 16.00-18.00 óra
között.
Klubvezető: Furák Lászlóné
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2.3. Rendezvénynaptárunk:
Ismeretterjesztés:
Szőregi kultúrszelet
Szegedi Hullámtér - Tiszavilág
Mosollyal a boldogságért!
Retro számítógépek a 80-as, 90-es évekből – 5
részes ismeretterjesztő előadás
Mit tehetünk egy hulladékmentes jövőért?
Szőregi barangolások – Az autómentes
világnap alkalmából
Classic meets Jazz
„Uram Isten és Szent László” – rendhagyó
történelem óra

2021. január 21. (online)
2021. február 1. (online)
2021. március 20. (online)
2021. március 22 – 26. (online)
2021. április 22. (online)
2021. szeptember 22.
2021. szeptember 27.
2021. október 5.

Napközis táborok:
Ide süss! tábor: június 28- július 2.
Konyhatündér tábor: július 5-9.
Sport-játék tábor: július 12-16.
Sport- és konyhatündér tábor: július 19-23.
Alkotótábor gyermekjógával: augusztus 2-6.
Őszi alkotótábor: október 25-27.
Kiállítások:
„Minden, ami rózsa” - állandó kiállítás (Rózsahölgyek Rendjének gyűjteménye)
Népművészeti:
- Id. Kanalas István fafaragó művész állandó kiállítása, melyet a Rózsaünnep alkalmából idén is
újra rendeztünk
Képző-, ipar-, fotóművészeti- és technikatörténeti kiállítások:
Húsvéti képeslapkiállítás – Dr. Patocskai Anna Tünde április 1 – április 30.
kiállítása
Madarak és fák napja – fotópályázat képeiből készített május 10 – május 29.
kiállítás
„…megtaláltam a Hazámat” - Annus Gábor fotókiállítása
szeptember 1 – szeptember
30.
Rácz Attila fotókiállítása
október 4 – november 30.
Élet-képek – Fekete Rozália festménykiállítása
október 18 – november 12.
Pilinszky János életmű kiállítása
november 15 – december
15.
Jeles napokhoz kötődő kézműves foglalkozások és egyéb programok:
Halloween - Tök kedd
Katalin napi kézműves családi program

október 26.
november 28.
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Műsorok, művészeti események:
Áloműző Kamaravarázs – nyárváró koncert
Nagyfülű nyuszi család – Truffaldino
Bábszínház
Hetet egy csapásra – Grimm-busz Színház
előadás
Kerek kő – Truffaldino Bábszínház
Népek zenéje – Truffaldino Bábszínház
előadása
Szőregi operett est a Parlando Énekegyüttessel
Se veled, se nélküled – színházi előadás
A Bánát Zenekar koncertje
Népek zenéje – Truffaldino Bábszínház
előadása
Szironta együttes koncertje
Virágot Juan Gustavo Manuel Demetrio
Baltazar Fernandez sírjára IS! – a Genéziusz
Színházi előadása
Online adventi mesés, verses naptár - online
Adventi gyertyagyújtás a Rózsák terén – online

május 31.
május 29.
június 5.
június 8.
június 12.
június 12.
szeptember 12.
október 1.
október 7.
október 9.
november 6.
december 1-31.
november 27.
december 4., 11., 18.

Népünnepély, nagyrendezvény
Szőregi gyereknap – május 29.
Idősek Világnapja – október 7.
Szőregi Családi Katalin napi Búcsú – november 28.
Nemzeti és állami ünnepek
Szőregi csata emléknapja – augusztus 5. - előadás, beszéd, koszorúzás
Október 23-i ünnepség - 1956-os forradalom megemlékezése – október 21.
Szórakoztató rendezvények:
Táncház Maraton
Táncház Maraton
Táncház Maraton
Szőregi Nyugdíjas Egyesület félévzáró bálja
Táncház Maraton
Táncház Maraton
Táncház Maraton
Táncház Maraton
Táncház Maraton
Szőregi Idősek Alapítvány szüreti bál
Szőregi Nyugdíjas Egyesület szüreti bál
Szőregi Idősek Alapítvány Mikulás bál

június 8.
június 10.
június 15.
június 16.
június 17.
június 22.
június 24.
június 29.
július 2.
szeptember 14.
szeptember 23.
december 14.
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Közösségi rendezvények:
-

Madarak és fák napja fotópályázat (online). A képek és az eredményhirdetés felkerült a
művelődési ház facebook oldalára.

-

Online pörköltfőző verseny. Május 1-je alkalmából főzött ételekről kértünk fotókat,
amelyeket három mesterszakács zsűrizett, valamint a képekre online szavazhatott a
közönség is.

-

Szőregi Gyereknap.

-

Szőregi csata emléknapja.

-

A deszki falunapi szomszédolás alkalmából a művelődési ház munkatársai és a Szőregi
Részönkormányzat tagjai fogadták a versenyzőket a Rohonyi-dombon, az Árpád-kori
templomnál, ahol rönkdobó és ügyességi versenyt rendeztünk a vendégek számára.
(Zsíroskenyeret és ásványvízet kaptak a befutók.)

-

Szőregi Családi Katalin napi Búcsú

- Adventi gyertyagyújtások.
- Minden évben Betlehemet állítunk ami 2021-től kezdődően a Rózsák teréről
áthelyezdődött a Hősük terére. Az installációkat a művelődési ház dolgozói helyezik ki,
valamint a díszítés is a művelődési ház feladata. Plébános úr megszenteli a betlehemet.
Propaganda tevékenység
A művelődési ház saját honlappal rendelkezik - www.szoregimuvhaz.hu.
Programjainkat a www.szegedimuvhazak.hu oldalon is megtekinthetik az érdeklődők.
A művelődési ház facebook oldalát is egyre többen látogatják, egy hónapban körülbelül 30-50
ezer között van a látogatottsági létszám, valamint hetente 1000-5000 között van az aktivitási
szám.
Az oldal elérhetősége a következő: www.facebook.com/tomorkenyistvanmuvelodesihazszoreg.
Az oldalon betekintést nyerhetnek az itt folyó életbe, információkat szerezhetnek programjainkról.
Naponta többször is frissítjük az oldalt.
A Szőregi Regélő című havi alkalmi kiadványban nemcsak a rendezvényeink jelennek meg,
hanem egy-egy programról is készül beszámoló. 10 kiadvány készült, összesen 20000
példányban. Finanszírozása képviselői keretből valósult meg. Rendszeresen kiadunk havi
programfüzeteket, rendezvényeinkről plakátokat, meghívókat, klubjaink programjairól
ismertetőket készítünk. Rendszeresen közli kulturális programjainkat a Délmagyarország c.
napilap is. A Városi Televízió Szeged munkatársai is közzéteszik programajánlóinkat, esetenként
felvételeket, riportokat készítenek kiemeltebb rendezvényeinkről.
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3. Gazdálkodási tevékenység
3.1. Általános értékelés
Ssz.
1.
2.
3.

Bevételek
jogcíme
Irányítószervi
támogatás
Egyéb működési
célú támogatások
államháztartáson
belülről
Működési
bevételek
ebből bérleti
díjak
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

EI felhasználás
(%)

18 157

20 697

20 385

98,49

2 736

1 702

1 702

100

3 000

2 113

2 113

100

2 999

2 018

2 018

100

23 893

24 512

24 200

98,73

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a bevételek a tervezettek szerint folytak be.
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre soron a Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal diákmunka támogatása, illetve az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Csoóri
Sándor Alapprogram támogatása került elszámolásra.
3.2. A költségvetés teljesítésének számszaki és százalékos bemutatása, értékelése
3.2.1. Személyi juttatások
Ssz.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Kiadások
jogcíme
Törvény szerinti
illetmények
Céljuttatás,
projektprémium
Béren kívüli
juttatások
Foglalkoztatottak
egyéb személyi
juttatásai
Munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszonyban
foglalkoztatottnak fizetett
juttatások
Egyéb külső
személyi
juttatások
SZEMÉLYI
JUTTATÁSOK
ÖSSZESEN

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

EI felhasználás
(%)

14 057

14 505

14 417

99,39

0

0

0

0

350

350

350

100

0

49

49

100

100

0

0

0

150

73

73

100

14 657

14 977

14 889

99,41

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt.
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3.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Ssz.

Kiadások jogcíme

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

EI felhasználás
(%)

MUNKAADÓKAT
TERHELŐ
JÁRULÉKOK
ÖSSZESEN

2 267

2 365

2 329

98,48

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt,
arányos a személyi juttatások teljesítésével.
3.2.3. Dologi kiadások
Ssz.

Kiadások
jogcíme

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

EI felhasználás
(%)

1.

Készletbeszerzés

985

354

354

100

40

56

43

76,79

4 798

4 631

4 630

99,98

35

0

0

0

2 080

551

509

92,38

7 938

5 592

5 536

99,00

2.
3.
4.

5.

Kommunikációs
szolgáltatási
kiadások
Szolgáltatási
kiadások
Kiküldetések,
reklám-, és
propagandakiadások
Különféle
befizetések, és
dologi kiadások
DOLOGI
KIADÁSOK
ÖSSZESEN

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt.
Ezen összegekből többek között a művelődési ház üzemeltetéséhez szükséges tisztítószerek,
fénycsövek, izzók, karbantartási anyagok, dekorációs kellékek, honlap üzemeltetési kiadások,
előadóművészi tevékenységek, postaköltségek, reklám kiadások, előzetesen felszámított áfa
kiadások kerültek elszámolásra.
3.2.4. Egyéb működési célú kiadások
Ssz.
1.
2.

Kiadások jogcíme
Elvonások és
befizetések
Egyéb működési
célú támogatások
áht-n belülre
EGYÉB
MŰKÖDÉSI
CÉLÚ
KIADÁSOK

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

EI felhasználás
(%)

0

674

674

100

300

1 461

1 461

100

300

2 135

2 135

100
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ÖSSZESEN

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt.
Ezen összegből a bevételek teljesítésének függvénye alapján NGSZ-nek átadásra kerülő energia
kiadások, illetve a 2020. évi elvonás összege kerültek elszámolásra.
3.2.5. Beruházások, felújítások

Ssz.

Kiadások jogcíme

1.

Beruházások

2.

Felújítások
BERUHÁZÁSOK,
FELÚJÍTÁSOK
ÖSSZESEN

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

EI felhasználás
(%)

1 062

1 774

1 642

92,56

0

0

0

0

1 062

1 774

1 642

92,56

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt. A
felhasználás. Teljes összegben felhasználásra került a 2020. évi közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás összege, valamint informatikai eszközök és az intézmény
működését segítő tárgyi eszközök kerültek beszerzésre.
3.3. Az intézmény kötött és egyedi céltámogatásai
3.3.1. Önkormányzati céltámogatások
-

Kapott céltámogatás összege: 4 265 eFt

-

Felhasználás: 4 196 eFt
Ssz.

Cél megnevezése

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

1.

Béren kívüli juttatások

430

430

403

1 995

1 995

1 953

0

655

655

0

691

691

0

494

494

2 425

4 265

4 196

2.
3.
4.
5.

2020. évről áthúzódó
kötelezettség vállalás
Kulturális intézmények
2020. évi bérfejlesztése
Kulturális intézmények
2021. évi bérfejlesztése
I. ütem
Kulturális intézmények
2021. évi bérfejlesztése
II. ütem
FELHASZNÁLÁS
ÖSSZESEN

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt.
2021. évben a kulturális intézmények több ütemben történő bérfejlesztése céltámogatás keretében
valósult meg az Önkormányzat részéről, amely összeg fedezetét az Emberi Erőforrások
Támogatáskezelő biztosította.
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3.3.2. Választókörzeti keret céltámogatás
-

Kapott céltámogatás összege: 700 eFt

-

Felhasználás: 700 eFt

Ssz.
1.
2.

Kiadás jogcíme
Egyéb szolgáltatások
Előzetesen felszámított
általános forgalmi adó
FELHASZNÁLÁS
ÖSSZESEN

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

0

679

679

0

21

21

0

700

700

Az intézmény választókörzetének képviselői támogatása került felhasználásra, melyet Zene
Világnapi, Idősek napi, Katalin napi rendezvények költségeire, valamint a Mesés Adventi
Kalendárium mozgóképes anyagainak elkészíttetésére fordítottunk.
3.3.3. Nemzeti ünnep céltámogatás
-

Kapott céltámogatás összege: 100 eFt

-

Felhasználás: 100 eFt
Ssz.

Kiadás jogcíme

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

1.

Szakmai anyagok

30

0

0

2.

Egyéb szolgáltatások

30

65

65

3.

Előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

21

7

7

4.

Egyéb dologi kiadás

19

28

28

100

100

100

FELHASZNÁLÁS
ÖSSZESEN

A Nemzeti ünnep céltámogatás keretében többek között a Március 15-i megemlékezéshez,
Államalapítás ünnepéhez és az 1956-os forradalom ünnepéhez kapcsolódó rendezvények
kiadásai kerültek teljesítésre.
3.3.4. Nagyrendezvények céltámogatás
-

Kapott céltámogatás összege: 500 eFt

-

Felhasználás: 500 eFt
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Ssz.

Kiadás jogcíme

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

1.

Szakmai anyagok

100

0

0

2.

Üzemeltetési anyagok

50

0

0

3.

Egyéb szolgáltatások

150

500

500

4.

Előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

106

0

0

5.

Egyéb dologi kiadás

94

0

0

500

500

500

FELHASZNÁLÁS
ÖSSZESEN

A Nagyrendezvények céltámogatás keretében többek között Zene Világnapi, Idősek napi, Katalin
napi rendezvények, verses előadás, bábelőadás, színházi előadás, harangkoncert költségei
kerültek elszámolásra.
3.3.5. 2020. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
-

Kapott céltámogatás összege: 1 062 eFt

-

Felhasználás: 1 062 eFt
Ssz.
1.
2.

Kiadás jogcíme
Egyéb tárgyi eszközök
beszerzése, létesítése
Beruházási célú
előzetesen felszámított
általános forgalmi adó
FELHASZNÁLÁS
ÖSSZESEN

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

836

836

836

226

226

226

1 062

1 062

1 062

A 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás terhére 2021. évben beszerzésre került
65 db bankettszék és 3 db összecsukható rendezvényasztal.
3.4. Rendkívüli események, körülmények
2021. évben az intézmény működésére ható rendkívüli körülmény a koronavírus járvány miatt
kialakuló pandémiás helyzet, amely nagyban befolyásolta az intézmény működését főleg 2021. I.
félévében.
Szeged, 2022. február 28.

Szekeres Sándor Gábor
művelődési ház vezető
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