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Bevezető, szakmai tevékenységek, statisztikai adatok
A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. szakmai munkájának alapfeltétele az együttműködő
partnerekkel való személyes kapcsolattartás, vélemények kérése és figyelembevétele az
intézményi és városi programok szervezésénél – természetesen szem előtt tartva a kulturális
sokszínűséget és minőséget.
A közönségszervezés, a tematikus hetekhez/rendezvényekhez tartozó programok előzetes
népszerűsítése személyes megkeresések alapján történik, kiváló kapcsolatot ápol az intézmény
a köznevelési, közoktatási intézményekkel, a vállalkozókkal, klubokkal, szolgáltatókereskedőkkel, civil szervezetekkel, a városi cégekkel, a hatóságokkal, rendvédelmi és
katasztrófavédelmi szervekkel, a kistérségi munkatársakkal, stb.
A tanácsok kikérése, az együttgondolkodás, a jogszabályi környezet ismerete elengedhetetlen
a Kft. intézményegységei által szervezett programok megvalósításához, illetve a feladatok
magas színvonalú, szakszerű ellátásához.
2016-ban, a vezetőváltást követően megnövekedtek az intézmény szakmai feladatai, a feladatellátási és finanszírozási szerződésben foglaltaknak megfelelően az alábbi feladatok ellátásával
bízta meg a tulajdonos fenntartó Paks Város Önkormányzata intézményünket:
-

Újévi koncert (polgármesteri újévi köszöntő)
Magyar Kultúra Napja – Paks kultúrájáért díjátadó ünnepség (január 22.)
Nemzeti ünnep – Tisztes polgár díjátadó ünnepség (március 15.)
ULTRAmarATOM (városi sportnap és autómentes nap)
Német Nemzetiségi Nap
Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)
Gyermekek és Családok Napja
Dunakömlődi Falunap
Atomfutás
Országos Sillerfesztivál
Szent István Napja – Nemzeti ünnep (augusztus 20.)
Dunakömlődi Szüreti Nap
Szépkorúak hete
Nemzeti gyásznap (október 6.)
Nemzeti ünnep (október 23.)
Márton napi újboráldás
Adventi kirakodóvásár

A programok sokszínűsége/tartalma/nagysága mutatja, hogy az intézményi szakmai munkán
túl a munkatársak tapasztalatot szereztek – a városi nagyrendezvények szervezési és
lebonyolítási feladatainak ellátása során – a hatósági eljárásrendek megismerésében, azok
betartásában és betartatásában, a rendezvényekhez kapcsolódó jogszabályi környezet
megismerésében, valamint a társzervezőkkel (MVM Paksi Atomerőmű Zrt., egyesületek, civil
szervezetek) való kimagasló kapcsolat kiépítésében, fenntartásában.
A szakmai létszám nem változott a feladat-növekedéssel, pedig a felsoroltak mellett 2016-ban
új közművelődési-kulturális felületen is feladatot kapott az intézmény: a testvérvárosi
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kapcsolatok kulturális, sport és ifjúsági programjainak szervezésével és lebonyolításával is
megbízta a tulajdonos fenntartó.
Többek között cserediák program szervezése és lebonyolítása volt napirenden 2016-ban.
Emellett újszerű volt, hogy a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. lehetőséget biztosított
határon túli (erdélyi – kézdivásárhelyi, kárpátaljai – viski) képzőművészeknek,
előadóművészeknek, zenészeknek, fotóművésznek a bemutatkozásra, ezek szervezési,
lebonyolítási feladatait is a Kft. munkatársai látták el.
Az év során megváltozott az intézményi programfüzet karaktere: egyszerű arculattal
jelentkezett, a havonta, kisebb példányszámban megjelenő kiadvány – programok
népszerűsítése erőteljesebben jelenik meg az online felületeken.
A munkaközösség küldetésének érzi, hogy támogassa azokat a gyermekeket, akiknek szociális
helyzetüknél fogva nincs hozzáférése a kulturális szolgáltatásokhoz. Így fogadta örökbe az
intézmény a Pusztahencsei Általános Iskola és Óvoda kisgyermekeit, akiket többek között a
Gyermekek és Családok Napján, színházi előadásokon térítésmentesen látunk vendégül.
A jótékonysági akciók – gyűjtés Gyermekmosoly bérletre, kárpátaljai óvodások megsegítésére,
helyi hátrányos helyzetű családok támogatására – erősítik a csapatszellemet.
Összefoglalva a szakmai és a technikai munkatársak együttgondolkodása, az emelkedett
közösségi szellem biztosítja az intézmény minőségi működését.
Szemléltető adatok
A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. tagintézményeiben
tevékenységről 2016-os adatok nyújtanak tájékoztatást.

folyó

közművelődési
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Személyi feltételek
A Kft. vezetését Tell Edit ügyvezető igazgató, a gazdasági vezetői feladatokat Bencze Teréz
Mariann látja el.
Csengey Dénes Kulturális Központ
5 és 1/2 fő kulturális szervező, 1 fő könyvtáros, 1 fő titkársági- és 1 fő gazdasági ügyintéző,
1 fő jegypénztáros-recepciós, 1 fő portás-recepciós, 1 fő technikus (vállalkozási szerződéssel),
1 fő anyagbeszerző- gépkocsivezető, 4 fő takarító (3 fő 8, 1 fő 6 órás), 1 fő 4 órás kézbesítő
+ kulturális közfoglalkoztatott munkatársak (3), megbízási díjasok, önkéntesek, közösségi
szolgálatos diákok
Dunakömlődi Faluház
1 fő vezető, 1 fő gondnok-takarító
Cseresznyéskert Erdei Iskola
1/2 fő vezető, 1 fő gondnok-takarító
Siófok-Sóstói Nyári tábor
1 fő gondnok-takarító idényjellegű foglalkoztatásban
Egyéb foglalkoztatás
Nyugdíjas dolgozókat alkalmazunk jegyszedőként színháztermi rendezvényeken, ruhatárban,
kiállítások őrzésében, mozi pénztárban.
2016-ban három fő kulturális közfoglalkoztatott munkatárs segítette az intézmény munkáját,
mellettük foglalkoztatjuk a közösségi szolgálat teljesítő középiskolásokat is.
Lehetőség szerint minden hasznosnak ítélt szakmai konferencián képviseljük intézményünket:
Kulturális Központok Országos Szövetsége, Környezetvédelmi- és Természetvédelmi
Oktatóközpontok Országos Szövetsége, Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett
programok.
Tárgyi feltételek
Az önkormányzati költségvetésnek és a Képviselő-testület, illetve polgármester úr döntésének
köszönhetően 2016-ban megkezdődött a Dunakömlődi Faluház vizesblokkjának tervezése,
valamint a Csengey Dénes Kulturális központ öltözőinek, oktatótermének és személyzeti
helyiségeinek komplex felújítása. (A vizesblokk tervei elkészültek, a kulturális központ
részleges felújítása megtörtént.)
2016-ban az összes szakmai munkát végző munkatárs új laptopot kapott, és minden irodai
eszköz cseréje megtörtént – külön köszönet Süli János polgármester úrnak a támogatásért.
A Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtárának galériáján kialakításra került egy
családbarát gyermekkönyvtár.
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Színházi, zenei programok
Bérlet
neve
Móricz bérlet
Latinovits bérlet
Honthy Hanna bérlet
Erkel bérlet
Kisiskolás bérlet
Óvodás bérlet
Tipegő bérlet
Összesen:

Előadásszám
5
5
4
2
4
4
4
28

Nézőszám
1.771 fő
1.681 fő
1.437 fő
499 fő
1.788 fő
1.372 fő
1.192 fő
9.740 fő

Ismeretterjesztés, kiállítás
A Csengey Dénes Kulturális Központ és a Tolna Megyei Szabadművelődési és Népfőiskolai
Társaság közös szervezésében továbbra is megszerveztük a Közkincs Szabadegyetem
előadássorozatot, valamint folytattuk a Történelem feketedobozai sorozatot, a Kismesterképző
tanfolyamot, az irodalmi önképzőkör foglalkozásait.
A kiállítások száma 2016-ban sem csökkent, a Dunakömlődi Faluház kiállítóterével együtt
összesen 4 helyszínen biztosítunk teret az alkotóknak.
Mozi
2014. november 28-tól terembérlet fejében helyet adunk a MOZGÓ MOZI vállalkozásnak.
Saját technikai lemaradásunk miatt így nem marad ki a paksi közönség sem a legújabb digitális
filmek élményrendszeréből.
Két filmklub nyújt baráti, beszélgetős filmélményt: az intézmény Filmbarátok klubja, és a
Református Egyházközösség Film ABC klubja. Mindkettő havi egy alkalommal ajánlja
filmjeit.
Táborok
A táborok kihasználtságát a beszámoló elején található táblázatok mutatják be.
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Pályázatok
2016-ban három, az intézmény számára fontos pályázatban vettünk részt, melyek közül egy
pályázat eredményes volt, a másik kettő még elbírálás alatt van.
1. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára az ’56-os emlékbizottság
által kiírt pályázaton 2 millió forintot nyert az intézmény tematikus programsorozat
létrehozására.
2. Konzorciumban a Paksi Városi Múzeum és a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
partnereként benyújtásra került az EFOP 3.3.2 Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért című pályázat.
3. Részt vettünk a helyi közösségi fejlesztési stratégia 2014-2020 CLLD pályázatban a
helyi akciócsoport tagjaként, mely pályázat az önkormányzat által került benyújtásra.
Felügyelőbizottság, könyvvizsgálás
A Kft. vezetését 1 fő ügyvezető igazgató látja el. Munkáját a Képviselő-testület által kijelölt
háromtagú felügyelő bizottság felügyeli, melynek tagjai 2015. január 1-től:
 Kern Józsefné Magda Irén elnök,
 Podrogya Istvánné FB tag,
 Szabó Péter FB tag.
A könyvvizsgálói feladatokat szerződés alapján az AD-MŰ Kft. (2481 Velence, Tulipán u.
35/B) munkatársai látják el.

7

Közhasznúsági melléklet
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.

bejegyző határozat száma:

Cg. 17-09-007222

székhely:

képviselő neve:

7030 Paks, Gagarin utca 2.

Tell Edit ügyvezető igazgató

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. a térség legnagyobb kulturális szervezete. Feladata és célja, hogy egységbe foglalva a város jelentős közművelődési
és kulturális intézményeit, értéket közvetítsen. Hatóköre kiterjed a környező kistelepülésekre is, programjaira az egész régióból várja látogatóit
sokszínűségével, és egységesen magas színvonalú, sokoldalú szolgáltatásokat nyújt minden korosztály számára.
A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.-hez tartozik:
- a Csengey Dénes Kulturális Központ
- a Dunakömlődi Faluház
- a Cseresznyéskert Erdei Iskola és
- a Siófok-Sóstói Nyári Tábor
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CXC. törvény

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

(lásd az előző részekben)

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

általános- és középiskolás tanulók
Cseresznyéskert Erdei Iskola, Siófok-Sóstói Nyári Tábor,
Ki mit tud? (lásd az előző részekben)
Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

3/1. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

4/1. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

2011. évi CLXXXIX. törvény
önkormányzatairól 13. §(1) 6.

Magyarország

helyi

Paks és Dunakömlőd lakossága
(lásd az előző részekben)

Csengey
Dénes
Kulturális
Dunakömlődi fiókkönyvtár
Vagyonelem értéke

Központ

Felhasználás célja

8

Könyvtára,

3/2. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
Előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

4/2. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 3. § (1)
Paks járás lakossága

(lásd az előző részekben)

Befogadó-színházként működünk (lásd az előző részekben)
Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

3/3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
Ismeretterjesztés

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CXL. törvény

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

(lásd az előző részekben)

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

4/3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Anyagjellegű és egyéb ráfordítások

Szépkorúak
hete
rendezvénysorozat,
Közkincs
Szabadegyetem
egészségügyi
előadássorozat,
állapotfelmérések, Pozitív nap (nemcsak) nőknek, stb.
Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Előző év
e Ft-ban

Tárgyév
e Ft-ban

66.453

79.378

Előző év (1)
e Ft-ban

Tárgyév (2)
e Ft-ban

4.605

4.829

85.607

Személyi jellegű ráfordítások

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

ügyvezető igazgató (2 fő)
gazdasági ügyvezető

felügyelő bizottság (3 fő)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Paks járás lakossága

4.630

1.193

94.406

10.204
1.193

10.428

16.226

Előző év (1)
e Ft-ban

Tárgyév (2)
e Ft-ban
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B. Éves összes bevétel

158.717

176.911

91

151

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

158.626

176.760

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

66.453

79.378

ebből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
H. Összes ráfordítás (kiadás)

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

152.056
152.056

173.784

3

12

6.661

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

173.784

3.127

Mutató teljesítése

Nem
Nem

Igen

Igen

Nem

Mutató teljesítése

Igen
Igen

Nem
Nem

Nem

Paks, 2017. május 10.
Tell Edit
ügyvezető igazgató
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