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BEVEZETŐ

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: „MUZA”) a helyi 
közművelődés alapintézménye, amelyen keresztül Gödöllő Város Önkormányzata az 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13, §-ban írtak szerint helyi közszolgáltatásként gondoskodik a 
közművelődési feladatok ellátásáról. E közcélú feladat ellátásának alapvető szabályait -  a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal 
összhangban -  a közművelődésről szóló 14/2000. (V.l.) sz. önkormányzati rendeletben 
szabályozta.

I. HELYZETELEMZÉS

ERŐFORRÁSOK

1. Személyi feltételek
A MUZA szervezeti felépítése a következő:
A vezető tisztségviselő az ügyvezető, aki személyes felelősségével Végzi tevékenységét. A 
különböző csoportokon belül szétválik az üzemeltetési részleg és a művészeti részleg, A MUZA 
20 állandó munkaszerződéses munkatársat foglalkoztat, az ezen felüli munkavállalók száma az 
éppen futó pályázatoktól függ.

2. Tárgyi feltételek
A megújult MUZA épületében a 2016-os évben megvalósított II. ütemű felújításnak is 
köszönhetően minden tárgyi feltétel adott a kulturált és eredményes munkavégzéshez. A 
látogatókat esztétikus, komfortos közösségi terek, ifjúsági- és információs pont, kávézó, mini 
könyvtár és j egyiroda válj a.

3. Pénzügyi feltételek
A pénzügyi feltételek részletes kifejtése az 1. sz. mellékletben található.

I I  SZAKMAI TERVEZET

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofít Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság - az Alapító 
okiratában meghatározott feladatának megfelelően - a város kulturális alapintézménye (mely 
működteti a Művészetek Háza Gödöllő Művelődési Központot), amely a város szellemi és 
művészeti értékeinek közéftékké, szellemi erőforrásainak ösztönző erővé tételében már több 
éve országos szinten is kiváló eredményeket mutatott fel.

L A MUZA 3 fő tevékenysége:

1.1. KÖZHASZNÚ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK:

Ennek körében végzett tevékenységi besorolások:

1.1.1. Előadó-művészeti tevekénység:

1.1.1.1 előadások meghívása,
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1.1.1.2. koprodukciók létrehozása,
Ll.1.3. fesztiválok létrehozása,
1,1.1 A. befogadott és saját előadások, próba és játszási feltételeinek megteremtése.

1.1.2. Pályázatok

1.13, Közművelődési tevékenység?

1.13.1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása,
I.1.3,2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
II,3,3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
1.1.3.4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
1.1.3.5. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
1.1.3.6. a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
1.1.3.7. a kulturális alapú gazdaságfej lesztés.

1.2. VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK
1.2.1. Ingatlan hasznosítási tevékenység
1.2.2. Egyéb vállalkozási tevékenység (hirdetés, ingóság bérbeadás, kiadvány értékesítés)

1.3. SZAKMAI MUNKÁKAT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
1.3.1. Szolgáltatások
1.3.2. Kapcsolatok

II- Közművelődési Szolgáltatási Terv 

A. Közhasznú szakmai tevekénység 

A J . Befogadó* nyitott ház funkció
Közösségi színtér, működési feltételrendszer és szakmai segítség biztosítása a civil szervezetek, 
közösségek és az oktatási intézmények részére. Szakmai segítségnyújtás, külön megrendelés 
alapján programszervezés és lebonyolítás a helyi önkormányzat és a nemzetiségi 
önkormányzatok (cigány, német, lengyel), valamint az országos, megyei, regionális 
rendezvények realizálásához.
(A teremhasználat feltételeit a Fenntaítói megállapodás tartalmazza.)

A.l.l. Civil szervezetek (Civil Ház - Szabadság űt 23.)

A civil szervezetek, közösségek időkerete a Fenntaítói megállapodás alapján térítésmentesen 
(fűtött, világított, takarított térben) biztosított. További feladat a városban működő civil 
szervezetek, közösségek szakmai munkájának segítése (együttműködéssel, megvalósuló 
programok, vagy önálló programjaik).

A. 1.2. Oktatási intézmények (MUZÁ - Szabadság út 6.)
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/Gödöllői Damjanich János Általános Iskola, Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola, Gödöllői 
Hajós Alfréd Általános Iskola, Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, Gödöllői Montágh 
Imre Általános Iskola Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 
Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és 
Diákotthon, Gödöllői Református Líceum Gimnázium, Gödöllői Török Ignác Gimnázium, 
Gödöllői Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola./
Gödöllő alap- és középfokú oktatási intézményei, ezek alapítványai nevelési, kulturális, 
közösségi programjainak megvalósításához a MUZA előzetes időpont egyeztetés alapján, a 
Fenntartói megállapodás szerint teremhasználatot és alapszolgáltatást biztosít rezsiköltség 
megtérítése mellett.

Célközönség IjQúsági korosztály
(alsó- és felsőtagozatos diákok, valamint középiskolai tanulók)

Tervezett létszám Szalagavató rendezvények: 450 fő / rendezvény
Iskolai napok: 400 fő / rendezvény
Egyéb iskolai rendezvények: 300 fő / rendezvény

Tervezett programok:

© Február 01. Madách Imre Szakközépiskola szalagavatója 
© Február 09. Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola -  Farsangi Műsor 
o Április 26-27. Líceumi Napok - Gödöllői Református Líceum Gimnázium kulturális 

napja
• Május 24. Nepomuki Nap - Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda kulturális 

napja
© Május 30. Hajós Alfréd Általános Iskola -  Iskola alapításának 45. jubileumi ünnepsége
• Június 07. Petőfisek Gálája - Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola kulturális napja 
® Június Zene- és társművészetek Frédéric Chopin Zenei AMI táborzáró koncertje
© November 08. Török Ignác Gimnázium szalagavatója 
© November 23. Gödöllői Református Líceum Gimnázium szalagavatója

A.1.3. Nemzetiségi önkormányzatok
A gödöllői nemzetiségi önkormányzatok fontos feladatnak tartják olyan programok 
szervezését, amelyek lehetővé teszik hagyományaik, kultúrájuk megismerését és gyakorlását.

Célközönség Speciális nemzetiségi és más egyéb családok

Tervezett létszám 300 fő / rendezvény

a December 13. Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi rendezvénye
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A.1.4. Befogadott kulturális rendezvények

A 2019. évre tervezett Dumaszínház sorozatunk keretében az alábbi előadások kerülnek 
megvalósításra.

Célközönség Családok, felnőtt, ifjúság

Tervezett létszám 350 fő /rendezvény

• Január 23. — Pályatévesztési tanácsadó - Kőhalmi Zoltán önálló estje
• Január 23, -  Pályatévesztési tanácsadó - Kőhalmi Zoltán önálló estje, dupla előadás
® Február 21. -  Szex és más tabuk - Benlc Dénes, Csenki Attila, Felméri Péter
• Március 25. -  Kovács András Péter önálló előadása
• Május 13. -  Kiss Ádám és Szobácsi Gergő előadása
• Szeptember -  egyeztetés alatt..
® O k tó b e r-egyeztetés alatt..
• November -  egyeztetés alatt..

Folytatódnak a gyermek- 'és ifjúsági színházbérletes előadások, melynek keretén belül több 
előadással várjuk a gyermek- és ifjúsági korosztályt. A 2018/2019-es bérletek előadásai január, 
február, március, április hónapokban, a 2019/2020-es bérletek október, november, 
december hónapokban kerülnek lebonyolításra.

Az elsősorban kötelező olvasmányokra épülő sorozatok (Csimóía, Grand) mindegyike 
novemberben indult egy előadással, majd 2019. tavaszán a bérlet további három előadását 
tudják megtekintem az általános- és középiskolások, és az óvodás korosztály egyaránt.

Célközönség Gyermek (óvodás, alsó tagozatos gyermekek)
Ifjúság (felső tagozatos és középiskolás tanulók)

Tervezett létszám 300 fő / bérlet
400 fő / rendezvény

Tervezett előadások."

• I. Csimota bérlet - alsó tagozatos iskolások számára
o Január 21. GörbeTülcör Társulat: Janikovszky Éva: Hányszor mondjam még? 
o Február 11. Apolló Színház: A brémai muzsikusok 
o Március 18. GörbeTükör Társulat: A csillag szemű juhász

• II. Csimota bérlet
o Január 22. GörbeTükör Társulat: Janikovszky Éva: Hányszor mondjam még? 
o Február 12. Apolló Színház: A^brémai muzsikusok 
o Március 19. GörbeTükör Társulat: A csillag szemű juhász

® III. Csimota bérlet
o Január 23, GörbeTükör Társulat: Janikovszky Éva: Hányszor mondjam még?
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o Február 13, Apolló Színház: A brémai muzsikusok 
o Március 20. GörbeTükör Társulat: A csillag szemű juhász

® L Grund bérlet -  felső tagozatos iskolások számára
o Január 30. Apolló Színház: Mark Twain: Huckleberry Fynn kalandjai 
o Február 19. Szép Ernő Színház: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 
o Március 26. Nevesincs Színház: Charles Dickens: Twist Olivér

© L Bóbita bérlet -  óvodások számára
o Február 11. Apolló Színház: A brémai muzsikusok
o Március 19. GörbeTükör Társulat: A csillag szemű juhász
o Április 09. Aranyszamár Bábszínház: Holdkirály palotája

® II. Bóbita bérlet
o Február 12. Apolló Színház: A brémai muzsikusok
o Március 20. GörbeTükör Társulat: A csillag szemű juhász
o Április 10. Aranyszamár Bábszínház: Holdkirály palotája

A 2019/2020-as évad gyermek- és ifjúsági színházbérlet előadásai, tervezett időpontjai a 
következőek:

I. Csimotabérlet/2019-2020
2019.11.12. Csimota 1.1 Ördög a zsákban - Szép Ernő Színház (60 perc, zenés mesejáték)
2020.01.20. Csimota 1.2 Hamupipőke - Holdvilág Kamaraszínház (60 perc, zenés
mesejáték)
2020.02.11. Csimota 1.3 Jégkirálynő - Nektár Színház (60 perc, zenés mesej áték)
2020.03.10. Csimota 1.4 Bambi - Szép Ernő Színház (60 perc, zenés mesejáték)

II. Csimotabérlet/2019-2020
2019.11.13. Csimota II. 1 Ördög a zsákban - Szép Ernő Színház (60 perc, zenés mesejáték)
2020.01.21. Csimota II.2 Hamupipőke - Holdvilág Kamaraszínház (60 perc, zenés
mesejáték)
2020.02.12. Csimota 11,3 Jégkirálynő - Nektár Színház (60 perc, zenés mesejáték)
2020.03.11. Csimota IL4 Bambi - Szép Ernő Színház (60 perc, zenés mesejáték)

III. Csimotabérlet/2019-2020
2019.11.11. Csimota III. 1 Ördög a zsákban - Szép EmŐ Színház (60 perc, zenés mesejáték)
2020.01.23. Csimota IIL2 Hamupipőke - Holdvilág Kamaraszínház (60 perc, zenés
mesejáték)
2020.02.10, Csimota III.3 Jégkirálynő - Nektár Színház (60 perc, zenés mesejáték)
2020.03.12. Csimota III.4 Bambi - Szép Ernő Színház (60 perc, zenés mesejáték)

L Bóbita bérlet/2019. ősz
2019.10.15. Bóbita L 1 WassAlbert-StrauszTünde:Erdők könyve-Aranyszamár
Bábszínház (5Opérc, zenés bábjáték)
2019.11.12. Bóbita L 2 Ördög a zsákban - Szép Ernő Színház (60 perc, zenés mesejáték)
2019.12.03,. BóbitaI. 3 Micimackó és barátai - Holló Együttes (50 perc, interaktív
gyerekkoncert)
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II, Bóbita bérlet/2019, ősz
2019.10.16, Bóbita II. 1 W áss Albert-StrauszTünde: Erdők könyve-Aranyszamár
Bábszínház (SÖperc, zenés bábjáték)
2019.11.13, Bóbita II. 2 Ördög a zsákban - Szép Ernő Színház (60 perc, zenés mesejáték)
2019.12.04. Bóbita II. 3 Micimackó és barátai - Holló Együttes (50 perc, interaktív
gyerekkoncert)

A.2. „Művészetek Háza ” funkció a gödöllői színházban 

Művészeti csoportok (MUZA? Szabadság út 6.)
/Arpeggio Gitárzenekar FI4, Cavaletta Művészeti Egyesület F14, Cimbaliband F4, Club 
Színház F14, F16, Garabonciás Színtársulat FI 6, Gödöllő Táncegyüttes FI 5, F16, Gödöllő 
Táncszínház F51-F52, Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete F24-F25, Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar F4, F51-F52, Színházterem, Gödöllői Városi Fúvószenekar F24-F25, Gödöllői Városi 
Népi Zenekar F24-F25, Gödöllői Városi Vegyéskar F24-F25, Talamba Ütőegyüttes Gödöllő 
FI 3./
A MUZA a művészeti csoportoknak a Fenntartói megállapodás alapján és szerint 
tevékenységük gyakorlásához, próbáikhoz és fellépéseikhez alapszolgáltatás mellett 
teremhasználatot biztosít. Mindennapi munkájukkal, folyamatos jelenlétükkel (próbák, 
felkészülések, oktatás) megteremtik a „Művészetek Házában” zajló műhelymunkát. 
Koncertekkel, nagy- és kamaraszínházi előadásokkal, táncszínházi előadásokkal és 
gyermekeknek szóló programokkal felpezsdítik a város és a kistérség művészeti életét.

A.3. Értékközvetítő funkció a gödöllői színházban (befogadott és saját előadások)
Feladata a gyermek, az ifjúsági, a felnőtt és a nyugdíjas korosztályok, társadalmi 
nagycsoportok, a különböző társadalmi rétegek számára a helyi, a nemzeti és az egyetemes 
kulturális éli ékek javainak közvetítése, aktív befogadásának segítése differenciált és réteg 
specifikus műsorpolitikával a Fenntartói megállapodásban rögzített tevékenységi területeken, 
mennyiségben, önkormányzati megrendelés alapján és szerint.

A3.1. Gyermek korosztály
A MUZA menedzsmentje mindig fontosnak tartja, a gyermek korosztály kulturális nevelését, a 
nekik szervezett programok 2019. évben is nagy hangsúlyt kapnak.

A.3.1.1. Babaszínház
A babaszínházi előadásokkal ideális lehetőségei szeretnénk biztosítani arra, hogy a legkisebb 
korosztály is megismerje a bábok, a zene, a versek és a színház világát.

Célközönség 0-3 éves gyermekek és szüleik

Tervezett létszám 35 fő / rendezvény

Tervezett babaszínházi előadások:

Tavasz:



o Január 31. Kabóca Bábszínház: Szirmok

Ősz:
® November 28. Vaskakas Bábszínház: Síppal, dobbal 

AJ. 1.2. Családi délutánok
A magyar kultúrához és a hagyományokhoz szorosan kapcsolódik a zene, a tánc. A családi 
délutánok célja ezek népszerűsítése, megismertetése a gyermekekkel, a családokkal.

Célközönség Családok

Tervezett létszám 100 fő/rendezvény
Tervezett alkalmak: í

o Február 24. - Kolompos Együttes: Farsangi Táncház 
Szeptember 21. - Inversedance: Vackor kalandjai 

• December 06. - Mikulás-napi ünnepség

AJ. 1.3. Gyermekkoncert
Kiemelt szerepet kapnak a legfiatalabb korosztály számára rendezendő koncertek is, ahol a 
gyerekek megismerhetik az élőzene “varázsát”, az együtténeklés örömét.

Célközönség Családok

Tervezett létszám 200 fő / rendezvény

Tervezett koncert:

Tavasz:
Május 11. - Apacuka Zenekar

A. 3.1.4. Mese-, szính ázi és bábszính ázi előadások

Célközönség Családok

Tervezett létszám 200 fő / rendezvény

Tervezett matiné előadások családoknak

® Január 27. Csukás István: Utazás a szempillám mögött
® Március 23, Noir Színház: Csipkerózsika
© Április 13, Hatszín Teátrum: Ann-droid
o Július 13. Dumaszínház: Mekk Elek
o Október 19. Vaskakas Bábszínház: Makrancos Kata 
o November 16* Muzs-Art: Kesze-kusza királylány
© egyeztetés alatt: Kicsi Gesztenye Klub
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Tervezett ifjúsági előadások:
© Február 10. Budaörsi Latinovits Színház: A két Lotti 

. • December 08. Budaörsi Latinovits Színház; Melyiket a kilenc közül?

. i
Á J .1.5, Táncszínházi előadások gyermekeknek

Célközönség Családok

Tervezeti létszám . 200 fő / rendezvény

Tervezett előadások

• Október 09. - Petőfi Sándor: János vitéz - a Gödöllő Táncszínház előadása 
® Október 29. - Szabó Magda: Abigél - a Gödöllő Táncszínház előadása

A.3.L6. Mesélő Muzsika h angversenybérlet
Gyermekkorban a zene iránt felkeltett érdeklődés a későbbiekben is kamatozik, a 
hangversenyre járás a családi élet részévé válik. Ezt mutatta az immáron hagyományszerűen 
megrendezésre kerülő Mesélő Muzsika hangversenybérlet-sorozat iránti nagy érdeklődés.

Célközönség Gyermek (alsó tagozatos gyermekek)
Ifjúság (felső tagozatos gyermekek)

Tervezett létszám 400 fő/bérlet
430 fő / rendezvény

Tervezett hangversenyek:

Mesélő Muzsika hangversenybérlet 2018/2019 tavasz;
1 bérlet/3 hangverseny

• Március 13. - Balogh Sándor-Lukácsházi Győző: Ludas Matyi
• Május 08. - Ránki György: Két bors ÖkrÖcske

Mesélő. Muzsika hangversenybérlet 2019/2020 ősz:
a November 06. - Dobszay-Meskó: Jancsi és Juliska (egyeztetés alatt..)

A.3.1,7. Nemzetiközi Természet/fim Fesztivál és Családi Nap

• Május 26. - A Családi Napon a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál közös 
szervezésében egész napos programsorozattal, kézműves foglalkozással, kézműves 
vásárral, gyermekkoncerttel, gödöllői sport- és táncegyesületek bemutatóival váquk a 
Gödöllőről és a kistérségből érkező gyerekeket, családokat.
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Helyszín: Gödöllő, Alsópark -  a Művészetek Háza és a Királyi Kastély közötti füves 
terület

Célközönség Családok és minden korosztály

Tervezett létszám 5.000 fő / rendezvény

AJ. 1.8. Nyári táborok
A nyári táborok szervezése fontos feladatunk, hiszen a szülők várják azokat a lehetőségeket, 
amelyekben biztonságos helyen, értelmes időtöltést találhatnak gyermekeiknek a szünidő 
idejére.

Célközönség c Gyermek (alsó tagozatos gyermekek)
Ifjúság (felső tagozatos gyermekek)

Tervezett létszám 20 fő / tábor

Tervezett nyári tábor:
© Július 15-19. Kézműves és barkács tábor: újrahasznosított anyagok jegyében

Tervezett befogadandó nyári tábor:
« Június közepe: Zene és Társművészetek Tábor 2019 
© Június vége: Talamba Tábor 2019 
© Augusztus vége; Néptánc Tábor 2019

AJ. 1.9. Művészeti foglalkozások
A Művészetek Háza elnevezést a vizuális művészeti oktatás jelenléte tette teljessé. Gödöllői 
képzőművészek bevonásával helyt adunk különböző korosztályoknak szóló művészeti 
foglalkozásoknak és a közös bemutató kiállításnak.
Művészeti foglalkozások: Ifjúsági Képzőművész Kör, Felvételi előkészítő tanfolyam.

A.3,2. Ifjúsági korosztály

Az ifjúsági korosztálynak szervezett programok elsődleges célja a hasznos szabadidő-eltöltés 
biztosítása, a fiatalok közösségeinek erősítése.

A.3.2J. Családsziget Közösségi Tér és Ifjúsági Iroda
A TAMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030 - Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés projekt 
keretében került kialakításra az Hiúsági Információs és Tanácsadó Iroda, amely a projekt 
megvalósítási időszakát követően Ifjúsági Kulturális Irodaként folytatta működését. 2016 
októberétől, a bővülő szolgáltatások miatt, Családsziget néven működtettük, majd 
igényfelmérést követően 2017. nyarától Ifjúsági Információs Pont került kialakításra, melynek 
fenntartását a városi ifjúsági közösségek által szervezett és korosztályuk számára fontos
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programok népszerűsítésére, a klubélet szerveződésére és a városi rendezvényeken kiegészítő 
programok megszervezésére tartunk fenn.

Á J. 2,2, Zene titkai hangverseny bérlet (felső tagozatosoknak és gimnazistáknak)
A hangversenyek témája mindkét korosztályt meg tudja szólítani, de az énekórákon történő 
előkészítésben a felső tagozatosok esetében a történetiség, a zeneművek irodalmi alapját képző 
történet mondanivalója, a gimnazisták esetében az irodalmi érték és zenei műfajok megismerése 
kap fontosabb szerepet

Célközönség Ifjúság (felső tagozatos gyermekek valamint középiskolai
tanulók)

Tervezett létszám 380 fő/bérlet
430 fő / rendezvény

Zene titkai hangverseny bérlet 2018/2019-as évad 3. előadása:

• Február 26. Berlioz: Fantasztikus szimfónia 
Előadja a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Vezényel és a műsort ismerteti: Horváth Gábor karmester

Zene titkai hangversenybérlet 2019/2020-es évad 1. előadása:

® November 19. Prokofjev:, Rómeó és Júlia 
Előadja a Gödöllői Szimfonikus Zenekár 
Vezényel és a műsort ismerteti: Horváth Gábor karmester

A. 3.2.3. Kamaraelőadások
A gödöllői Club Színház színjátszó csoportjai klasszikus színdarabok feldolgozásait és saját 
produkciókat adják elő kamaraszínházi keretek között.

Célközönség Ifjúság és Családok

Tervezett létszám 40 fő / rendezvény

® Január 26. Arany János: Toldi - a Club Színház előadása 
® Február 02. Improvizációs fesztivál, Közép-magyai'országi elődöntő 
® Február 09. Ken Kesey: Száll a kakukk fészkére... - a Club Színház előadása 
® Február 23. Külvárosok angyala - a Club Színház előadása 
© Március 02. Külvárosok angyala - a Club Színház előadása •
• Március 23. Új bemutató
® Március 30. Improvizációs fesztivál, Közép-magyarországi döntő 
® Március 30. Új bemutató 
® Április 13. Új bemutató
® Április 27. Új bemutató
® Május 11. Új bemutató
• Máj us 18. Új bemutató
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© Május 25. Új bemutató 
o Június 01. Új bemutató
• Június 15. Új bemutató

Az őszi előadások még egyeztetés alatt állnak.

A.3.2.4. Táncház a Gödöllő Táncegyüttessel
2019-ben is felelevenítjük az ifjúság és a felnőtt korosztály számára a régi táncházak hangulatát, 
ahol lehetőség nyílik .a népi hagyományok és a különböző népi kultúrák megismerésére. A 
táncoktatáson kívül népdaltanítás és kézműves foglalkozások is gazdagítják a programot.

Célközönség Családok

Tervezett létszám 80 fő / rendezvény

Tervezett alkalmak:
• Február 23. - Urban Verbunk - Farsangi táncház
® Április 22. - Urban Verbunk: Vízbevető hétfő
© Május 12. - Urban Verbunk: Családi nap
@ Június 10. - Urban Verbunk: Pünkösdhétfő, máj faállító táncház

A.3.3. Nagyszínházi, kamaraszínházi előadások, táncszínházak, estek, nyári színház, 
koncertek

A.3.3.1 Nagyszínházi előadások
Továbbra is fontos szegmense a MUZA kulturális életének a színház. A Gödöllőn 
tevékenykedő művészeti csoportok saját gyártású, minőségi produkciói mellett az országos 
színházi kínálatból megvásárolt előadások is szerepet kapnak. A prózai színház mellett a zenés- 
és a táncszínházi előadásokat kedvelő közönség is válogathat a bemutatók között.

Célközönség Felnőtt korosztály és családok

Tervezett létszám 400 fő / rendezvény

Tervezett előadások:

® Febraár 05. Széttépve - Koncertszínház - zenés szembenézés Szabó Kimmel Tamással 
- Orlai Produkció előadásában 

® Március 14. Stephen Sachs: Valódi Hamisítvány - Orlai Produkció előadásában.
' © Április 02. Stephen Sachs: Valódi Hamisítvány - Orlai Produkció előadásában 
© Április 23. Eisematm Mihály - Zágon István - Nóti Károly: Hippolyt, A Lakáj - Turay 

Ida Színház előadásában
• Április 28-29. Carlo Goldoni: Chioggiai Csetepaté — az Ad-hoc Színház előadásában 
© Május Second Life, avagy Kétéletem - Orlai Produkció előadásában
® Május Garabonciás Színtársulat: Georges Feydeau: Osztrigás Mici 
© Május 21. Göfine új tavaszi bemutató



© Június A medve nem játék! - Turay Ida Színház előadásában
@ Augusztus 17. Göíme: Valahol Európában
® Szeptember 8. Széttépve - Koncertszínház - zenés szembenézés Szabó Kimmel 

Tamással - Orlai Produkció előadásában
• Szeptember 16. Goftne: Új őszi bemutató
® Szeptember 26, Mintha Elvágták Vol - L'art Pour L'art Társulat Legújabb előadása
® Október Várj míg sötét lesz - Orlai Produkció előadásában
© Október 25-26. Carlo Goldoni: Chioggiai Csetepaté — az Ad-hoc Színház előadásában
• November Marcel Achard A Bolond Lány -  Karinthy Színház előadásában
• December 17. Göfme: Padlás
® December 27, Göfme: Padlás
a December nagyszínház

A.3.3.2. Kamaraszínházi előadások

Célközönség Felnőtt korosztály és családok

Tervezett létszám 100 fő / rendezvény

Tervezett előadások:
® Pedig én jó anya voltam,
® Mi és Ők

A. 3.3.3. Táncegyüttes előadásai

Célközönség Felnőtt korosztály és csaladok

Tervezett létszám 250 fő / rendezvény

• Április 10. - az. Urbán Verbunk: tavaszi előadás
9 Április 17. - az Urbán Verbunk: tavaszi felnőtt előadás
« December 10. - az Urbán Verbunk: téli előadás

Á J J J .  A Királyi Váró programjai 
A.3.3*4,L Irodalmi estek
Az esteken az irodalom és á zene kapcsolata került a középpontba. Az írók, költők előléptek az 
írásaik mögül, az előadóművészek levették szerepeiket, és a néző ebben a különleges szellemi 
műhelyben nem csupán szemlélőj e lett az estének.
Helyszín: Királyi Váró

Célközönség Felnőtt korosztály és családok

Tervezett létszám 70 fő / rendezvény

Tervezett előadások:
© Május Szavakat fuvok -  Dunai Tamás estje
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© Október Az Elűzött Álom -  Lukács Sándor estje 

A.3.3.4.2. Jazz est
Csányi István szaxofonművész minden hónapban vendégül látja zenész barátait Magyarország 
legszebb jazzklubjában, a Királyi Váróban,

Célközönség Felnőtt korosztály

Tervezett létszám 80 fő / rendezvény

Tervezeti alkalmak:
© Január 24. Neuman Balázs: Lemezbemutató estje 
© Február 28. The Easy Babies
© Március 28. Trió Á La Kodály
© Április 04. Sárik Péter Trió & Falusi Mariann jazz kívánság műsor magyarul
• Május 16. Winand Gábor szóló estje
® Június 06, Kiss Attila Bánd

Az őszi előadások egyeztetés alatt.

A.3.3.4.5, „Királyi Akadémia -  komolyzene magasfokon”

A „Királyi Akadémia -  komolyzene magasfokon” a Zeneakadémia Karrieriroda valamint 
gödöllői Művészetek Háza közös hangversenysorozata;, melyen a fiatal komolyzenei művészek 
önálló illetve közös előadói estekkel varázsolnak visszapillantást többek között a barokk és 
klasszicizmus zene világába.

Célközönség Felnőttkorosztály •

Tervezett létszám 20 fő / rendezvény

Tervezett létszám 25 fő / rendezvény

Tervezett alkalmak:
® Február 03. Farkas Mira és Farkas Eszter hárfa- és cimbalom előadása
• Április 07. Lachegyi Róza, Márkus Ágnes És Kovács Gergely Hegedű, cselló- és

zongora előadása 
® Szeptember - tervezés alatt -
® November - tervezés alatt -

A.3.3.4, Komoly- és könnyűzenei koncértek
Ezeket a koncerteket elsősorban a gödöllői művészeti csoportokkal közös szervezésben 
valósítjuk meg, hiszen ők alkotják Gödöllő város kulturális gerincét, de alkalmanként vendég 
együtteseket is meghívunk.



15

Célközönség Felnőtt korosztály és családok

Tervezett létszám 250 fő / rendezvény

Január 26. - Gémesi Gergely: Á mennyek kapujában
Február 23. - A romantika mesterei - Remekművek Gödöllőn hangversenybérlet 
2018/2019. III. előadás a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában 
Február 24. - Gödöllői Városi Fúvószenekar: Tavaszváró hangversenye 
Április Ifjú Tehetségeink hangverseny - a Gödöllői Szimfonikus Zenekar* és a Frédéric 
Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek közös koncertje 
Április 06. - Brahms est - Remekművek Gödöllőn hangversenybérlet 2018/2019. IV. 
előadás a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában 
Május 10. - Talámba Ütőegyüttes: Talambalance koncert 
Május 12. - Magyar Nótaest, Gödöllő Város Népi Zenekarával 
Május GRUND - a Vígszínházi fiúzenekar koncertje 
Május 17-18. - Arpeggio Gitárzenekar: Nemzetközi Gitárzenekari Fesztivál 
Szeptember 28. - Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2019/2020-es 
évad 1. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában 
Október 02. - Horgas Eszter és Falusi Mariann koncertje - Simon and Garfunkel est 
November 24. - Magyar Nótaest, Gödöllő Város Népi Zenekarával 
November 10. - Cimbalibahd: "Visegrádi négyek" koncert
November 16. - Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2019/2020-es évad
2. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában 
December 14-15. - Talamba Ütőégyüttes: 20 éves jubileumi koncert

A.3.4. Kiállítások (Rendezvény- és kiállító terem F62, Konferenciaterem, Ficak Galéria)

A kiállítások a Művészetek Háza életében egyre nagyobb teret kapnak a rendezvényszervezés 
területén belül A 2017-ben elnyert Minősített Közművelődési Intézmény Díj rávilágított a 
kiállítások létfontosságára, a magas színvonalú szakmai munkára. A megnövekedett igényt 
kiszolgáló tevékenységi forma nemcsak a látogatók, hanem a Művészetek Házában egyre 
nagyobb létszámban működő szakmai alkotócsoport tagjainak örömét is szolgálja. Nemcsak 
esztétikai élményt nyújtanak a kiállítások* hanem szakmai tartalommal is megtöltik az 
intézményt. Hol vizuális hátteret biztosítanak, hol elsődleges szerepet töltenek be .a kiállítások 
a Művészetek Házában. A több funkciós terek, nagyobb lehetőséget adnak a különböző 
terjedelmű kiállítások számára, amelyek az évek során felfelé ívelő szakmai pályát, 
látogatottságot és igényt mutatnak,. Ezt az iránymutatást 2019-ben is folytatni kívánjuk, 
remélhetőleg az idelátogatók megelégedésére.

Célközönség Felnőtt korosztály és Ifjúsági korosztály

Tervezett létszám 25 fő / rendezvény

Rendezvény és Kiállító terem
Január 23 - Február 28. Barbara Karger festmény kiállítása
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Március 2 - Április 22. TAG Csoport Csíkszereda festmény kiállítása
Április 24 - Május 30. Koltay Zsuzsanna festmény kiállítása
Június 1 -  Június 18. IRAM rajzszakkör kiállítása
Június 19 - Szeptember 8. Danis János jubileumi fotó kiállítása
Szeptember 4 - November 3. Gödöllői Amatőr festők közös festmény kiállítása (Koltay
Zsuzsanna-Némethné Ildikó- Hegedűs Gábomé)
November 6 -  December 9. Győriné T. Mária festmény kiállítása 
December 10. Önkormányzatnak fenntartott kiállítás

Konferenciaterem

Január 30 - Február 26. Némethné Takács Ildikó festmény kiállítása
Február 27 - Április 22. Szőllősiné Haller Orsolya fotó kiállítása
Április 26 ~ Június 4. Kulcsár Edina - Molnár Eszter Ágnes - Müller Rita - Őri Katalin
kiállításmegnyitó festmény kiállítása
Június 7 - Augusztus 31. Szigetkék Alkotóműhely kézműves kiállítása 
Szeptember -  Október Sajtófotó kiállítás 
Október 30 ~ November 25: Vadász Endre fotó kiállítása 
November 27 - December 31. Danis János nemzetközi fotó kiállítása

Ficak Galéria (Raizki állítások, egyéb kisebb kiállítások)
Január 25.19,00 Föld és víz- Almási-Kiss Zsuzsi és Juhász Tamás fotókiállítása 
Március 12. 15.00 Petőfi Iskola rajzkiállítása 
Május-június Rajzkiállítás

Szeptember 7. Sajtófotó kiállítás 
Október Arbofeszt kiállítás 
November-december Rajzkiállítás

A.3.5. Fesztiválok, városi események 

A.3.5,1, Nőnapi ajándékkosár 

Célközönség Felnőtt korosztály és Családok

Tervezett létszám 400 fő / rendezvény

© Március 8-9-10.
Gödöllő Város vezetőinek vidám nőnapi műsora zenével, tánccal és sok-sok 

vidámsággal.
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a MUZA közös rendezésében.

A.3.5.2, Magyar Szabadság Napja 

Célközönség Felnőtt korosztály és Családok

Tervezett létszám 2.000 fő / rendezvény



• Június 29. A XXIX. Magyar Szabadság Napj a. A Gödöllő Táncegyüttes Kötéltáne című 
táncszínházi előadása. A programot tűzijáték zárja.

A.3.5.3. Belvárosi Napok

Célközönség Felnőtt korosztály, Ifjúsági korosztály, Gyermek korosztály és
Családok

Tervezett létszám 12.000 fő / rendezvény

• Szeptember 07. és 08. kétnapos rendezvénysorozat

- Nagy színpadi programok, amatőr zenekarok koncertjei (NoVo Café teraszán), 
Magyar Teátrum Színházi sátor, folkudvar, kertmozi, kézműves vásár, 
gasztronómiai sziget

- Kísérő programok gyermekeknek: kézműves gyermekfoglalkozások, ügyességi 
játékok, arcfestés, ugráló vár

- A rendezvény keretében megvalósuló további programok: Ebugatta Piknik, 
Egészségügyi délelőtt, Városi Futóverseny, Civil Utca, Véradás, Bringó Hintó, 
Focibajnokság, Tánc- és sportegyesületek bemutatói, 38. Magyar Sajtófotó Kiállítás 
és színházi előadás a MUZA Színháztermében

- Tervezett előadók: Fenyő Miklós és barátai, Followthe flow, Anna and Barbies

A.3.5.4. Gödöllői Adventi Napok és Vásár

Célközönség Felnőtt korosztály, Ifjúsági korosztály, Gyermek korosztály és
Családok

Tervezett létszám 500 fő / rendezvény

® December 13 - 23. Több napon át várja a város lakóit az Adventi Vásár Gödöllő
Főterén, gödöllői és kistérségi iskolák karácsonyi műsorai, kézműves vásár, karácsonyi
finomságok és betlehemi lángátadó.

A.3.6. Nyugdíjas programok

A Nyugdíjas rendezvények a Művészetek Háza egyik kulturális szegmensét töltik be. A 
Gödöllői Városi Nyugdíjas Egyesület jelenti azt a kapcsot a Művészetek Házával, amely képes 
a nyugdíjas korosztály bevonásán keresztül a kultúrát személyes közeggé tenni számukra. A 
látogatók számára a Művészetek Háza rendezvényszervezői csapata olyan előadások 
megszervezésére törekszik, amely nemcsak az érdeklődésüket elégíti ki, hanem túlmutat azon 
kereteken is, kitárva a lehetőségek további tárházát. Nem csupán szórakoztatás, hanem a 
széleskörű ismeretterjesztés teszi motiválttá az ide látogatókat.
A több, mint két évtizede töretlen sikerrel működtetett Gödöllői Akadémia előadássorozat 
2019. évben is színes palettával csalogatja az érdeklődőket, Az előadássorozat továbbra is
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bérletes és előadásonkét megvásárolható belépőjeggyel látogatható. Célja, hogy olyan 
előadókat mutasson be, akik saját szakmai vagy egyéni életterületükön speciálisat alkotnak, 
értéket közvetítenek.
Az előadássorozat kiegészül olyan táncos rendezvényekkel, amelyek feledtetik a nyugdíjas 
emberek hétköznapi problémáit, korlátait, kikapcsolódnak és erősítik a közösségi hovatartozást. 
Ezek a rendezvények a Nyugdíjasok Juniálisa, a Nyugdíj sok Napja, 90 évesek köszöntése és a 
Nyugdíjasok Szilveszteri Mulatsága. A programokat színesíti a Nyugdíjasok Tavaszi 
Kirándulása, amikor különböző tájegységeket fedezünk fel és megtekinthetjük ezen helyek 
kulturális kínálatát. A programok egymást kiegészítve teszik teljessé a korosztály évenkénti 
rendezvényeit.

Célközönség Felnőttkorosztály és Nyugdíjas korosztály

Tervezett létszám 20 fő/bérlet
25 fő / Gödöllői Akadémia rendezvény
50 fő / kirándulás
150 fő / nagyrendezvény

2019. évi tervezett programok:

I. félév (tavaszi félév - 6 előadási

Gödöllői Akadémia
ö Február 8. Vitéz Nagybányai Horthy Miklós - Dr. Bucsy László előadás 
® Február 22. Munkásságom fél évszázada - Szekeres Erzsébet előadása 
© Március 22. Dráma? nem dráma? Kalandozása a drámái műfajok világában - 

Mészáros Beáta előadása 
® Április 5. ZÁR(OL)VA Egy Kastély titkos élete - Kovács Éva és Faludi Ildikó közös 

előadása tárlatvezetéssel, Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély 
® Április 26. A Gödöllői Repülőtér és a repüléstörténet mérföldkövei - Both Lajos 

előadása
© Május 10. Amerigo Tót kalandjai - Űjj Ágnes előadása

Nyugdíjasok Tavaszi Kirándulása, Tápió-mente
® Május 25. (szombat) 8.00-20.00

Nyugdíjasok Juniálisa
® Június 16. (vasárnap) 15.00

II. félév (őszi félév - 6 előadás)

Gödöllői Akadémia
• Szeptember 20. Az én Gödöllőm, Sebő Mária előadása 
© Október 4. Falk László előadása
® Október 18. Rák ellen, Vaj ek Andrea előadása
@ November 8. Dr. Dunai György előadása
® November 22. Sport és egészség, Gémesi Csanád előadása
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• December 6. Néphagyományok, Benedek Krisztina előadása

Nyugdíjasok Napja
o Október 13. 15,00 (vasárnap)

Nyugdíjasok Szilveszteri Mulatsága
• December 30. (vasárnap) 15.00

A.4. Nemzeti ünnepek, megemlékezések
A MUZA feladata a nemzeti ünnepek, városi rendezvények, önkormányzati programok 
körében a különböző megemlékezések szervezése és lebonyolítása,

A.4.1. Nemzeti ünnepek .
Feladat a nemzeti ünnepek, városi rendezvények, önkormányzati programok körében a 
különböző megemlékezések szervezése és lebonyolítása.

Célközönség Felnőtt korosztály, Családok

Tervezett létszám 500 fő / rendezvény

® Március 15. Városi megemlékezés az 1848/49 -  es forradalom és szabadságharc 
emlékére
Garabonciás Színtársulat ünnepi műsora 

® Augusztus 20* Szent István napi városi ünnepség
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének ünnepi műsora

• Október 23. Városi megemlékezés az 1956 — os forradalom és szabadságharc emlékére 
Török Ignác Gimnázium ünnepi műsora

A.4.2. Megemlékezések

Célközönség Felnőtt korosztály, Családok

Tervezett létszám 100 fő / rendezvény

® Március 14. Fáklyás felvonulás -  Club Színház és a Gödöllői Városi Vegyeskar 
előadása

• Április 7. Tavaszi hadjárat - Gödöllői Városi Vegyeskar és a Club Színház előadása
® Június Trianoni megemlékezés -  Arpeggio Gitárzenekar előadása. Az szervezési 

munkálatok Gödöllő Város Önkormányzata intézi.
@ Október vége Halottak napi megemlékezés -  Prém Katalin és Mészáros Beáta, 

Madarász! László, Rehorovszky Gábor



20

Főpályázóként elnyert pályázataink:

I.l. TÁMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030
„GIKSZER - Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés”
A projekt 2014. október 31-ig tartott, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen 
teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege: 78.581.470 Ft

Konzorciumi partnerségben elnyert támogatások;

1.3. TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-201I-0005
„Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért"

Főpályázó: GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.
A projekt 2014. április 30-ával lezárult, a vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük, Jelenleg a 
projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás Összege (MUZA): 8.606.720 Ft
A pályázatok benyújtásakor partnerünk Gödöllő Város Önkormányzata, a Szent István 
Egyetem és a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

B. Vállalkozási és cél szerinti tevékenységek

B.l. Ingatlan hasznosítási tevékenység

C .l.l, Befogadott kulturális rendezvények (egyéni programok)
A MUZA 2019-ban is arra törekszik, hogy a kulturális programokkal összehangolva minél több 
alkalommal tudja termeit piaci áron értékesíteni. Egyéni kulturális programokat terembérleti 
konstrukcióval évente kb, 4-6 alkalommal tudunk befogadni. A rendezvény befogadásának 
feltétele minden esetben az, hogy a program befogadása semmilyen módon ne gyengíthesse a 
MUZA önálló szervezésű programjait. Emiatt általában csak olyan típusú rendezvényeket 
tudtunk ily módon befogadni, melyek nem szerepeltek a MUZA repertoárjában.

Célközönség Felnőtt korosztály, Családok

Tervezett létszám 50 fő / kisrendezvény (Rendezvény- és kiállíótermi előadások)
350 fő / nagyrendezvény (Színháztermi előadások)

© Február Csúzi Gergely: Mentális regeneráció c. előadás

@ Február 16. HoneyBeast: Legyen tánc!

® Február 17, Developpé Balett gála

® Február 19. Dr. Csernus Imre előadása
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© Március Zorán nagykoncert 

® Április 07. Kíev City Balett: Rómeó és Júlia

• Május 07. Mézga Géza családi vígjáték

• Június' 0.1* Jumpers Táncgála

® Június 03. Harmónia Táncgála 

® Október 05, Pál Ferenc (Feri Atya) előadása

® November 09. CEAS Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium 2019. évi szalagavatója

B.1.2. Konferenciák és céges rendezvények

Célközönség Felnőttkorosztály

Tervezett létszám 80 fő / kisrendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi rendezvény)
150-23 0 fő / nagyrendezvény (Konferenciatermi rendezvény)

® Június Provident Pénzügyi Zrt. többnapos vállalati rendezvénye (egyeztetés alatt,.)

• Október Nyitott Akadémia előadás-sorozat, (egyeztetés alatt..)

© December DMRV Zrt, Mikulás-napi rendezvénye (egyeztetés alatt..)

® December BioMark Kft. karácsonyi rendezvény (egyeztetés alatt.)

B.1.3. Befogadott képzések, tanfolyamok
A MUZA mindig is törekedett arra, hogy a hasznos időtöltéshez minél többféle tanfolyamot, 
foglalkozást biztosítson. Az intézményben számos tánc-, önvédelmi- és gyermekfoglalkozás 
kapott helyet. 2019-ben célunk a foglalkozások további bővítése.

Célközönség Felnőtt korosztály, Ifjúsági korosztály, Gyermek korosztály,
Nyugdíjas korosztály és Családok

Tervezett létszám 15-50 fo / tanfolyam

2019-re tervezett új külső szervezésű tanfolyamokat:

• Színházi-nevelési foglalkozás (dráma szakkör): dráma foglalkozások felnőtt
korosztály számára.

® Kiscsoportos nyelvoktatás (Converzum Tudomány Nyelviskola): angol
nyelvtanfolyam felnőtt munkavállalók számára, nainden hétköznap, 6 és 8 hónapos 
etapokhan.

• Senior pilates torna: gimnasztikái foglalkozások felnőtt korosztály számára, minden
héten keddi alkalmakkal.

• Jobb agyféltekés rajztanfolyam: kézműves foglalkozások diákok és felnőttek 
számára, kéthavonta hétvégi alkalmakkal*
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a Lakossági gimnasztika: térítésmentesen igénybe vehető gimnasztikái foglalkozások, 
minden héten szerdai alkalmakkal.

® LCF kids club (gyerek angol): Az LCF Kids Club egy nemzetközi nyelviskola és 
módszer, ami 25 éves tapasztalattal rendelkezik a kisgyerekek nyelvoktatásában. A 
nyelvi foglalkozások percről percre kidolgozott tanterv szerint haladnak, minden 
pontosan tervezett, és mégis élvezetes, élményszerű, játékos, lendületes és vidám. 
Professzionális oktatási anyagaik, lelkes és képzett tanáraik segítségével az LCF Kids 
Clubs-os gyermekek az anyanyelvűk elsajátításához hasonló, természetes módon 
találkoznak az idegen nyelvvel 

® RoboLabor: A legmodernebb LEGO™ robotok (EV3) segítségével a szakkör tagjai 
készségeket sajátíthatnak el az informatika terültén. A robotok a grafikus „G” 
programnyelven programozhatok. A szakkör célja, hogy év végig felkészüljenek a 
tavaszi magyar- és nemzetiközi robotversenyekre.

® Mesélő Jelek™ (babafoglalkozás): A tanfolyam hatékony kommunikációt tesz 
lehetővé a beszéd előtti időszakban baba és szülő között, mely könnyedén elsajátítható 
zenés, játékos fejlesztő programokkal

B.2. Egyéb vállalkozási tevékenység
A jövő évben kilenc alkalommal megjelenő programfüzetünkben, valamint honlapunkon 
hirdetési felületeket értékesítünk. Egyéb vállalkozási tevékenységünk az ingóság bérbeadás, 
továbbá ajándéktárgyak árusítása.

i. Szolgáltatások

• Információs Központ és Belvárosi Jegyiroda, mely 2016. márciusától egy teljesen 
megújult formában várta az érdeklődőket.

o Jegyértékesítő rendszerek (Interticket, Ticketportál, Ticket Pro, Ticket Expressz, 
Jegymester)

o Kultúrautalványok elfogadása (EDENRED Ticket Culture&Sport' utalvány és 
kártya, Erzsébet-utalvány(szabadidő), Erzsébet Utalvány Plusz kártya) 

o SZÉP-kártya elfogadása (OTP, MKB,K&H) 
o Bankkártyás fizetési lehetőség

® 2019-ben havonta illetve kéthavonta jelenik meg programfüzetünk 3-5.000 példányban, 
melyet Gödöllőn postaládákba terjesztünk, A programfüzet csak a Művészetek Háza 
Gödöllő programjait tartalmazza.

® Az Információs Központ és Belvárosi Jegyirodában és a Művészetek Háza más területein 
kihelyezett LCD televíziók segítetik programj aink népszerűsítését.

® 2013 tavaszán kezdtük meg a teremfoglalási és rendezvény-nyilvántartási elektronikus
rendszer kialakítását, a Probook-ot. A sikeres fejlesztéseknek köszönhetően 2015 tavaszán 
a szoftver megújult, mind régi és új funkciókkal, a Probook.hu címen lett elérhető. A városi 
programok nyomon követése már kizárólag ezen keresztül történik. Célunk a rendszer 
felhasználóbarát jellegének folyamatos fejlesztése.

© A NoVo Café zenés estjeivel továbbra is hozzájárul kulturális programjaink színesítéséhez.
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• A NoVo Café és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ által létrehozott mini 
könyvtár 2019-ben is fontos szerepet tölt be a kávézó életében.

ii. Kapcsolatok

Folytatva az elmúlt évek gyakorlatát, a MUZA egyre szélesebb körű együttműködésre törekszik 
a kulturális élet különböző szereplőivel. Továbbra is kiemelt szerep jut a társintézményekkel 
való kapcsolatoknak, hiszen a programokat csak szoros együttműködésben tudjuk 
zökkenőmentesen megszervezni és lebonyolítani.
Tagja vagyunk a Kulturális Központok Országos Szövetségének, a Magyar Népművelők 
Egyesületének, a Pest Megyéi Népművelők Egyesületének, a Magyar Rendezvényszervezők 
Egyesületének, a Turisztikai Egyesület Gödöllőnek, Magyar Teátrum! Társaság Egyesületének, 
a Magyar Színházi Társaságnak valamint vezetője a Társaság Befogadó Színházi tagozatának. 
Fontos feladatunknak tekintjük a színjátszás segítését, a magyar nyelven játszó színházak 
partneri együttműködését. Szándékunk továbbá szakmai fórumok, találkozók, színházi 
fesztiválok közös szervezése és lebonyolítása, eseti és állandó művészeti közösségi fórumok 
működtetése, támogatása.

Terveink szerint 2019. évben a fent felsorolt, vállalt feladatokat tudjuk teljesíteni.

II. Közművelődési Szolgáltatási Terv
A 2019. évi részletes szolgáltatási tervet az II. számú melléklet tartalmazza.

Gödöllő, 2019. március 4.

í



Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

I. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTEL TERV 2019. ÉV  
Adatok ezer Ft-ban

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

2, Pályázati úton elnyert támogatás

3, Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4. Egyéb bevétel

B, összes vállalkozási és cél szerinti tevékenység bevétele

1. Bérleti díjak

2. Egyéb váll. tev. bevétel

G Egyéb bevételek

1. Egyéb bevételek

2. Pénzügyi műveletek bevétele

ÖSSZES BEVÉTEL TERV 2019. ÉV 
összes ráfordítás:
Közhasznú tevékenység eredménye
Vállalkozási és cél szerinti tevékenység eredménye
Eredmény:

2018 2019

terv terv Eltérés
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171 228 171 228 0
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1 "..  01 0f öl
| 2 1 4 5 6 \ 25536 \ 4 080 \
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I tol ol -ioi
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Művészetek Háza GSdSllfi Nonprofit Közhasznú Kft,

n , K Ö L T S É G E K É S  R Á F O R D ÍT Á S O K  2019. É V  
Adatok ezer Ft-ban

2018 2019 2019

Vállalkozási és cél szerinit íev, 
terv szum Közhasznú tev. tervezett ktg-1 tervezett ktg-i Eltérés

51. Anyagköltségek 
Összesen

52. Igénybevett szolgáltatások 
Összesen

53. Egyéb szolgáltatás 
Összesen

AN YAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:

54. Bérköltség 
Összesen

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések 
Összesen

56. Bérjárulékok 
Összesen

SZEM ÉL YI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

57. Értékcsökkenési leírás 
Összesen

5. számlaosztály összesen

81, Belf. értékesítés közvetlen költségei 
Összesen

86. Egyéb ráfordítások 
Összesen

87. Pénzügyi ráfordítások 
Összesen

89. Nyereséget terhelő adók: 
Összesen

8. számhwszlúfy összesen

47 076

153 053

9 477

209 606

78 478

5411

16 289

100178

326 117

39 790

3 500

200

43 490

37 128

137 565

8 133

182 826

82 078

5158

105 498

9 254

297 578

4 018

76

11 021

125 944

7 6 6 0

166993

78 625

4 829

17 527

100 982

276 262

3 658

3 897

7 555

3 739

473

IS 833

3 453

329

735

967

21 316

121

76

3 466

-9 948

-15 488

-1 344

-26 780

1 973

5-320

-28 539

-32 863

518

-124

-32 469

5-8s és 8-as számlaosztály összesen 369 607 | 308 599 | 283 816 | 24 783 1 -61 008 j



Művészetek Háza Gödöllő Nonprofít Közhasznú Kft.

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐRENDI ÜTEMEZÉSE 2019.

A 2019. évi üzleti tervünk végrehajtásához a 171.228 e Ft összeget az, alábbi ütemezés szerint 
kérjük utalni:

Adatok eFt 
(bruttó)

I. ütem (2019. j amiár 15-i-g) 20 000
II. ütem (2019. április 10-ig) 55 000
III. ütem (2019. június 10-ig) 55 000
IV. ütem (2019. szeptember 10-ig) 41 228

Összesen: 171228

Gödöllő, 2019. március 4.



1. számú melléletet
Pénzügyi feltételek

A 2019. évi üzleti terv összeállításánál az alábbi tényezőkkel számoltunk:

2018. november 13-án az Országgyűlés elfogadta „Az egyes adótörvények uniós 
kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról 
szóló T/2931 .törvény] avaslat” -ot, melynek értelmében Társaságunk a 2019-es üzleti évben nem 
tud számolni a TAO támogatásokkal, felajánlásokkal úgy, mint az előző években az alábbiak 
miatt.
A kormány azt a tájékoztatást adta, hogy a regisztrált előadó-művészeti szervezetek a 2019-es 
üzleti évtől a kulturális TAO támogatási forma helyett, egy új finanszírozási rendszert alakít ki, 
mellyel ugyanaz a forrás érhető el, mint az előző években.
2019. február 21-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma (http://www.kormanv,hu) közzétette 
az új pályázati kiírást, melynek beadásával a társaság vélhetően pótolni tudja a TAO támogatás 
kieséséből származó forráshiányt.
Mivel a pályázati kiírás nem ad információt arról, hogy a benyújtott projekt mekkora 
intenzitással kerül támogatásra, így nullás értékkel tervezünk.
A társaság 2019-és üzleti évre betervezett vesztesége megegyezik azzal az összeggel, amekkora 
társasági adó támogatás, felajánlás befogadására lett volna jogosult, amennyiben nem változott 
volna a támogatási rendszer.
A tervezett veszteséget a társaság az előző üzleti évek gazdálkodásából származó 
eredménytartalékából fedezné (85.611 eFt). A fentiek figyelembevételével a Társaság a 2019. 
üzleti évben nettó 244.306 eFt bevételt, valamint 308.599 eFt mértékű ráfordítást tervez.

Bevételek

Közhasznú bevételek
A közhasznú bevétel tervezett összege: nettó 218.770 eFt. A közhasznú bevételek főbb tételeit az 
önkormányzati megrendelésen kívül, amely bruttó 171.228 eFt / nettó 169.346 eFt /, az előadó
művészeti tevékenység bevételei / 49.424 eFt / adják.
A 2018-as tervadatokhoz képest az eltérést a fentiekben részletezett TAO támogatás kiesése 
(85.150 eFt), az újfajta elszámolási módszer miatt kieső közvetítői jegyirodái tevékenységből 
származó bevétel kiesés (25.150 eFt) okoz (eredményre nincs hatással, közvetítői jutalékot az 
előző évekhez hasonlóan tervez a társaság), továbbá a betervezett rendezvények mennyiségi 
változásából adódik.

http://www.kormanv,hu


A vállalkozási bevétel tervezett összege: nettó 25.536 eFt, amely összeg az állandó és eseti 
bérlők által fizetett helyiségek bérleti díjaiból /16.745 eFt/, valamint egyéb vállalkozási 
bevételekből (hirdetés, ingóság bérbeadása, ajándéktárgyak értékesítése stb.) /8.791 eFt/ tevődik 
Össze.

i
Költségek és ráfordítások

A 2019. évi tervezett anyagköltség 37.128 eFt, mely a vásárolt és egyéb anyagköltségeket 
tartalmazza, ideértve mind a négy helyszínünk közüzemi díjait is.
Az igénybevett szolgáltatások tervezett költsége 137.565 eFt, mely többek között a bérleti 
díjakat, karbantartási szolgáltatási díjakat, marketing költségeket, telekommunikációs 
szolgáltatások költségeit, könyvviteli és jogi szolgáltatással kapcsolatban felmerült kiadásokat, 
takarítás és hulladékszállítás díjait és a rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő igénybevett 
szolgáltatások kiadásait tartalmazza.
Egyéb szolgáltatásokon belül /8.133 eFt/ a rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő jogdíjakat, 
biztosítási díj akat, valamint a pénzügyi szolgáltatási díj akat tervezzük.
A személyi jellegű ráfordítások 2019. évi tervezett értéke 105.498 eFt. A 2018-as üzleti terv 
értékeihez képest 5,31 %-os növekedés látható, mely mögött a 2018. és 2019-es üzleti évben 
történt minimálbér okozta bérfeszültségek rendezése miatt tervezünk.
A színvonalas működés fenntartása érdekében az amortizációra finanszírozásként igénybe vett 
támogatás az eszközök fenntartását biztosítja.
Az értékcsökkenés 2019. évi tervezett értéke 9.254 eFt. Az értékcsökkenési leírás a cél szerinti 
tevékenység tartalmától, minőségétől, illetve hatékonyságától -  összességében annak 
eredményességétől -  függetlenül veszteséget eredményez a társaság működésében. Az 
értékcsökkenés számításánál figyelembe vettük az előző években beruházott tárgyi eszközök 
után 2019. évben elszámolható mértéket. 2019-ban nem tervezünk eszköz fejlesztést, ennek oka 
az eltérés az előző üzleti évhez képest,
A belföldi értékesítés közvetlen költségeiből kiesett az előző években közvetített szolgáltatásként 
felmerülő jegyrendszereken történő értékesítés, a bevételi oldalon már említett új elszámolási 
módszer miatt. Ezzel a belföldi értékesítés közvetlen költségei: 6.927 eFt értékben került 
tervezésre, mely mögött a továbbszámlázott telefonköltségek és átengedett jegybevételek állnak. 
Az egyéb ráfordítások 2019. évi tervezett Összege 4.018 eFt, mely a költségvetéssel, 
önkormányzattal elszámolt adókat, illetékeket, hozzájárulásokat, valamint jótékonysági 
rendezvények nyereségéből származó adományokat tartalmazza.

Gödöllő, 2019. március 4.

Vállalkozási, cél szerinti tevékenységből származó bevételek

2
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a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 
működésük támogatása, fejlődésük segítese, ?• 

a közművelődési tevékenységek és 
a művelődő közösségek számát a helyszín biztosítása

1 Cavalntta Művészeti 
Egyesület

NŐI énekkar 
fentartása, 

közösségének 
kialakítása.

Hetente két alkatommal 
2-3 órás foglalkozás

30fő

A  csoport tagjaival év elején az 
éves terv megbeszélése, 

részvétel a próbákon 
szerepléseken, 

év végén értékelő beszélgetés.

2 Napközis gyerektábor

Kézművesség iránt 
érdeklődő 

gyerekekből közösség 
formálása. ÚJ 

technikák 
ismertetése.

Évente egy alkalommal, 
egy hét

25 fő

A tábor kezdetekor a tervezett 
programok Ismertetése, ás a 

tábor utolsó napján 
záróesemény.

3 RoboLAB
(robatszakkör)

Technológia iránt 
érdeklődő gyerek 

közösségé 
szervezése.

Hetente egy alkalommal 
3 órás foglalkozás

20 f  6

A csoport vezetőivel tanfolyam 
indulásakor az éves terv 

megbeszélése, 
részvétel a  foglalkozásokon, 

szerepléseken, 
évvégén értékelő beszélgetés.

4 BÚT Drginal Wp-hop

Az adott táncstllus 
iránt érdeklődő 

fiatalok kozzösségbe 
szervezése ás az 

irányzat 
sajátosságalvalvalő  

megismertetés*.

Hetente két alkalommal 
2 órás foglalkozás

60 fő

A csoport vezetőivel tanfolyam 
Indulásakor az éves terv 

megbeszélése, 
részt/étel a  foglalkozásokon, 

szerepléseken, 
év végén értékelő beszélgetés.

5

Jumpers se.

Az adott táncstilús 
Iránt érdeklődd 

fiatalok közzösségbe 
szervezése és az 

Irányzat 
sajátosságaival való 

megismertetése.

Hetente több 
alkalommal 

1-2 és 3 órás foglalkozás
120 fő

A csoport Vezetőivel tanfolyam  
indulásakor az éves terv 

megbeszélése, 
részvétül a foglalkozásokon, 

szerepléseken, 
évvégén értékelő beszélgetés,

6
Négy muskétás- 

fashlon dance és 
roek&roll

Az adott táncstllus 
Iránt érdeklődő 

fiatalok közzősségbé 
szervezése ás az 

Irányzat 
sajátosságaival való 

megismertetése.

Hetente két alkalommal 
2 órás foglalkozás

40 fű

A csoport vezetőivel tanfolyam 
Indulásakor; az éves tere 

megbeszélése, 
részvétel a foglalkozásokon, 

szerepléseken, 
év végén értékelő beszélgetés.

7 Angel Dartc# 
tánctanfolyam

Az adott táncstílus 
Iránt érdeklődő 

fiatalok közzüsségbe 
szervezése és az 

Irányzat 
sajátosságaival va ló. 

megismertetése.

Hetente két alkalommal 
2 órás foglalkozás

40 fő

A csoport vezetőivel tanfolyam 
Indulásakor az éves terv 

megbeszélése., 
részvétel a foglalkozásokon, 

szerepléseken, 
év végén értékelő beszélgetés.

8 Díjátadók

A művelődő 
közösségek 

elismerésének 
helyszín biztosítása,

Évente több alkalommal, 
2 órás ünnepségek

100-450 fő
A közművelődési 

megállapodásban meghatározott 
időpontok szerint
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A közösségi tei/ekenysügek 
közművelődési 

alapszolgaltatasokba való 
besorolása

megnevezése célja
rendszerwsege vagy 
tei /ezett időpontja

résztvevők 
tervezett száma

megtervezeseben, 
megvalósításában 

és értekeléseben a helyi lakosság 
reszveieli módja

b) a közösségi és társadalmi részvéte! fejlesztése

1 CimbaliBand

A népi énekek és 
hagyományok 

ápolása és 
megismertetése.

Hetente több alkalommal 5 fő Zenekari egyeztetések

2
Talamba Ütőegyüttes 

eödőiiő

Ütőhangszerek 
megismertetése és 

bemutatása.
Hetente több alkalommal 4 fő Zenekari egyeztetések

3 Babas2lnház

Kisgyermekes 
anyúkák közösségi 

életének fejlesztése 
és közösségi tér 

biztosítása.

Évente 6 alkalommal 40fő

Az évadterv marketing 
felületeken való megismertetése.

A helyszín az előadások 
alkalmával nyílik lehetőség a 

személyes visszajelzésekre, mely 
alapján a kővetkező Időszak 

programjainak kialakítására kerül 
sor.

4 Belvárosi Napok

Több generáció 
kulturális találkozása, 

közös terek 
kialakítása, városi 

programok 
megvalósítása.

Évente 1 alkalommal (2 
nap)

10000-15000 fő

Közvélemény kutatás 
segítségével a helyi lakossági 
igénye alapján évente egyszer 
tervezzük a fellépőket és teret 
biztosítunk a helyi amatőr- és 

művelődő közösségeknek, civil 
szervezeteknek és meghívott 

vendégvárosoknak.

c Május elseje

Több generáció 
kulturális találkozása, 

közös terek 
kialakítása, városi 

programok 
megvalósítása.

Évente 1 alkalommal (1 
nap)

3000-5000 fő

Közvélemény kutatás 
segítségével a helyi lakossági 
Igénye alapján évente egyszer , 
tervezzük a fellépőket és teret 
biztosítunk a helyi amatőr- és' 

művelődő közösségeknek, civil 
szervezeteknek.

6 Gyereknap

Több generáció 
kulturális találkozása, 

közös terek 
kialakítása, városi 

programok 
megvalósítása.

évente 1 alkalommal (í, 
nap)

4000-5000 fő

Közvélemény kutatás 
segítségével a helyi lakossági 
igénye alapján évente egyszer 
tervezzük a fellépőket és teret 
biztosítunk a helyi amatőr- és 

művelődő közösségeknek.



7 Advent

Karácsonyi 
ünnepekhez kötődő 
hagyomány ápofása 

és kulturális 
közösségi terek 
ünnephez kötött 

felépítése.

Évente 1 alkalommal (10 
nap)

2000 fő
Gödöllőn működő művészeti* 

iskolás és civil csoportok részére 
fellépési lehetőség biztosítása.

8
Magyar Szabadság 

Napja

Minden év Június 
utolsó szombatján 
emlékezünk meg 

arról, hogy 
Magyarország 

szabad, független 
állam - ekkor 

vonultak ki hazánkból 
az utolsó orosz 

csapatok, 2000-ben

Évente 1 alkalommal (1 
nap)

4000-5000 fő

A lakosság meghívása a helyi 
sajtón keresztül, melynek 
köszönhető az évről-évre 
növekve részvétel. A helyi 

kulturális szakemberek körében 
valósul meg a rendezvény 
egyeztetése és értékelése.

9
Nyugdíjas

nagyrendezvények

Az idős korúak 
közösségi tereinek 

biztosítása, kulturális 
értékek megőrzése és 

ápolása.

Évente 3-4 alkalommal 100-150 fő

A nyugdíjas vezetőség közösen 
tervezi meg programját a MUZA 
megbízott szakemberével, ahol 

megtervezik a következő év 
rendezvényeit, fellépőit,

1 0 Lakossági gimnasztika

Kortól függetlenül 
biztosít olyan 

közösségi téret ahol 
az egészséges 

életmód és 
mozgáskultura teret 

kap,

Hetente egy alkalommal, 
1 órás foglalkozás

40-50 fő

A csoport vezetőivel tanfolyam 
indulásakor az éves terv 

megbeszélése, 
részvétel a foglalkozásokon, 

szerepléseken, 
év végén értékelő beszélgetés.

1 1
Életmód Klub, 

Csontritkulásos torna

A speciális 
betegségben és az 

idős korúak körében 
alkalmazott 

mozgáskultura, mely 
lehetőséget ad az 

egészséges életmód 
fenntartásába,

Hetente négy 
alkalommal,

1 2  órás foglalkozás
50 fő

A csoportvezetőivel tanfolyam 
indulásakor az éves terv 

megbeszélése, 
részvétel a foglalkozásokon, 

szerepléseken, 
év végén értékelő beszélgetés.

1 2
Rockin board- 

akrobatikus rock and 
roll

Az adott táncstllus 
Iránt érdeklődő 

fiatalok közzösségbe 
szervezése és az 

irányzat 
sajátosságaival való 

megismertetése,

Hetente két alkalommal 
2 órás foglalkozás

40 fő

A csoportvezetőivel tanfolyam 
Indulásakor az éves terv 

megbeszélése, 
részvétel a foglalkozásokon, 

szerepléseken, 
év végén értékelő beszélgetés.

1 3 Nőnap

A helyi kulturális és 
gazdasági élet 

szereplőinek közöség 
építése és 

bemutatkozás 
jótékony célokra,

Évente egy alkalommal 
{9 előadás)

4000 fő
A lakosság jótékonyásgi 

jegyvásárlásával tárnogatja az 
előadások megvalósítását.

1 4 Iskolai rendezvények

A helyi iskolák 
ünnepségeinek 
megszervezése, 

nagyobb közösségi 
tereken való 

megvalósítása.

Évente tíz alkalommal (1- 
2nap)

3000-4000 fő

Az iskola tanrendjéhez igazodó 
időpontokban az iskolák 

intézményvezetőivel folytatott 
egyeztetések alapján.
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A  knzoiségl tevéken/seg

A l'Musségi ívvataiivittgek 
kizművelóüesi 
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eesui oiasa

megnevezess célja

1

rendszeressége vagy restve/ők
megtervezésébeh, 
megvalósításéban 

és ertekelésebei> a nel/i lakosság 
részvételi módja

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

1 Irodalmi estek

Az Irodalomat 
kedvelő közönség 

számára előadások 
biztosítása.

Negyedévente 50-aDfő

Az irodalmi estekhez kapcsolódó 
terv marketing felületeken való 
megismertetése, A  helyszín az 

előadások alkalmával nyílik 
tehetőség a személyes 

visszajelzésekre, mely alapján a 
következő Időszak programjaink 

kialakítására kerül sor.

2 Előadói estek

Az Interaktív, 
beszélgetést kedvelő 
■ közönség számáré 

élőadások 
biztosítása.

Negyedévente 50-60 fő

Az előadói estekhez kapcsolódó 
terv marketing felületeken való 
megismertetése. A helyszín az 

előadások alkalmával nyílik 
lehetőség a személyes 

visszajelzésekre, mely alapján a 
kővetkező időszak programjaink 

kialakítására kerti) sor.

3 ismerétterjesztő
előadások

Többféle témát 
felölelő előadások, 

amelyek a 
nagyközönség 
számára adott 
témába adnak 

mélyebb betekintést.

Félévente . 300-450 fő

Az Ismeretterjesztő 
előadásokhoz kapcsolódó terv 

marketing felületeken való 
megismertetése. A  helyszín az 

előadások alkalmával nyílik 
lehetőség a személyes 

visszajelzésekre, mely alapján a 
következő időszak programjaink 

kialakítására kerül sor.

4 Társastánc

Az adott táncstllus 
Iránt érdeklődő 

felnőtt korosztály 
közzösségbe 

szervezése és az 
Irányzat 

sajátosságaival való 
megismertetése,

Hetente agy alkalommal 
2-3 órás foglalkozás

20-25 fő

A csoport vezetőivel tanfolyam 
Indulásakor az éves terv 

megbeszélése, 
részvétel a foglalkozásokon, 

szerepléseken, • 
év végén értékelő beszélgetés,

5 Kang-Fu önvédelmi 
tanfolyam

Specláls 
mozgásforma és az 

önvédelem 
elsajátítása a 
harcművészet 

területén balül.

Hetente két alkalommal 
2 órás foglalkozás

40 fő .

A csoportvezetőivel tanfolyam 
indulásakor a z  éves terv. 

megbeszélése, 
részvétel a foglalkozásokon, 

szerepléseken, 
évvégén értékelő beszélgetés.

6 Fltness Joga

A jóga speciális 
ágának bemutatása, 
megismertetése és 

elsajátítása.

Hetente egy alkalommal 
1 órás foglalkozás

20 fő

A csoport vezetőivel tanfolyam 
Indulásakor az éves terv 

megbeszélése, 
részvétel a foglalkozásokon, 

szerepléseken, 
év végén értékelő beszélgetés.

7 Senior pilates

Kortól függetlenül 
biztosít olyan 

közösségi teret ahol 
az egészséges 

életmód é s . 
mozgáskultúra teret 

kap.

Hetente egy alkalommal, 
1 órás foglalkozás

15-20 fő

A csoportvezetőivel tanfolyam 
Indulásakor az éves terv 

megbeszélése, 
részvétéi a foglalkozásokon, 

szerepléseken, 
év végén értékelő beszélgetés.
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d) a hagyom ányos közösségi kulturális értékek átörökítésé feltételeinek biztosítása

1 Gödöllői Városi Népi 
Zenekar

A roma zenei 
kulturális értékek 

bemutatása és 

hagyományainak 
őrzése,

Évente három  
alkalommal

3C0fő/ea,

A csoport tagjaival év elején az 
éves terv megbeszélése, 

részvétel a próbákon 
szerepléseken, 

évvégén értékelő beszélgetés.

2
Gödöllő Táncegyüttes

A népi zenei é r  
táncművészeti 
hagyományok 
bemutatása és 

átörökítése.

Heti több alkalommal 600 fő

A csoport tagjaival év elején az 
éves terv megbeszélése, 

részvétel a próbákon 
szerepléseken, 

évvégén értékelő beszélgetés.

«<l Gyerek színház

Az egyetemes kultúra 
terjesztése a mesék 
világán keresztül a 

gyermekek és a 
családok számára.

Évente tíz alkatommal <00 íö  / oa.

A r évadterv marketing 
felületeken való megismertetése.

A helyszín az előadások 
alkalmával nyílik lehetőség a 

személyes visszajelzésekre, mely 
alapján a következő Időszak 

programjaink kialakítására kerül

4 Gyerek koncert

Az egyetemes zene 
kultúra terjesztése 

élőzenével n 

gyermekek és a 
családok számára.

Évente két alkalommal .400 fő / ea.

Az évadterv marketing 
felületeken való megismertetése.

A helyszín az előadások 
alkalmával nylilk lehetőség a 

személyes visszajelzésekre, mely 
alapján a következő Időszak 

programjaink kialakítására kerül 
sor.

3 Nemzeti ünnepek

Magyar nemzeti 
ünnepekhez:
kapcsaiddá

események, méltó
megemlékezések, az 
emlékek fenntartása 

és a inéit 
eseményeinek 

átörökítése a jelen* 
és a JövS generáció

Évente három 
alkalommal

500 fő/ünnep

A városi marketing felületeken 
jelenik meg áz ünnepi meghívó. A 
civil szervezetek és intézmények 
révén jelentős az aktív részvétel.

6 Megemlékezések

A megemlékezéséhez 
kapcsolódó 

események, az 
emlékek fenntartása 

és 3 múlt 
eseményeinek 

átörökítése a jelen
és a jövő generáció 

számára

Évente négy alkalommal 200fő/ünnop

A városi marketingfelületeken 
Jelenik meg az ünnepi meghívó. A 
civil szervezetek és Intézmények 
révén jelentős az aktív részvétel.

<

Nyugdíjas előadások

Az Idős korosztály 
■számára többféle 

témában  
megszervezett 

előadások, 
melyeknek célja a 

minél szélosebb körű
Ismeretterjesztés az

adott témában.

Havonta egy alkalommal 30-50 fő /ea .

A nyugdíjas vezetőség közösen 
tervezi meg programját a MUZA  
megbízott szakemberével, ahol 

megtervezik a kővetkező év 
meghívott előadóit.

8 Csodabab Tanoda

Kisgyermekes 
anyukák közösségi 

életének fejlesztése 
és közösségi tér 

biztosítása.

Hetente két alkalommal, 
2 órás foglalkozás

2D-30 fő

A csoportvezetőivel tanfolyam 
indulásakor azéves terv 

megbeszélése, 
részvétel a foglalkozásokon, 

szerepléseken, 
évvégén értékelő beszélgetés.
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alapszolgáltatásokba való 
besorolása

megnevezése célja
. renHszersísegfJagy 

tetve,:ett időpontja
résztvevői; 

tervezett száma

mftgteivn^issebpn 
megvalósításában 

és étiekeleseben a helyi la1 o«*ag 
részvételi módja

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

1 Gödöllő Táncsíjnház

A m odern és 
klasszikus balett 

alapokra épülő tánc 
iránt elkötelezedett 

fiatalok képzése, 
bemutatókra való 

felkészítése.

Félévente egy előadás, 
Hetente két alkalommal, 

2 órás foglalkozás
300fő/ea.

A  csoport tagjaival év elején az 
éves terv megbeszélése, 

részvétel a próbákon 
szerepléseken, 

év végén értékelő beszélgetés,

2 Gödöllői Városi 
Vegyeskar

Gödöllői énekkar 
fentartása, 

közösségének 
kialakítása.

Hetente két alkalommal, 
2 órás foglalkozás

SOfő

A csoport tagjaival év elején az 
éves terv megbeszélése, 

részvétel a próbákon 
szerepléseken, 

év végén értékelő beszélgetés.

3 , Gödöllői Fiatal 
Művészek Egyesülete

Tehetséges gödailSi 
fiatalok önkéntes 
társulásán alapuló 
alkotói kör tagjai 
több művészeti 

ágban is - 
megmutassák 

magukat 8 
nagyközönség felé,

Évente kétszer 400fő/ea.

A csoport tagjaival év elején az 
éves terv megbeszélése, 

részvétel a próbákon 
szerepléseken, 

év végén értékelő beszélgetés.

4 Club Színház

A színház és 
előadómöv észetek 

Iránt érdeklődő 
fiatalok köre, 

melynek célja a 
művészeti 

attitűdjének 
fejlesztése,

Heti egy alkalommal 80 fő

A csoport tagjaival év elején az 
éves terv megbeszélése, 

részvétel á próbákon 
szerepléseken, 

év végén értékelő beszélgetés,

5 Kiállítások

A Vizuális kultúra 
bemutatása, 

megjelnltésa amatőr
é i elismert kiállítók 

alkotásai által.

Havonta kétszer 30-50 fő

A MUZA személyes megkeresése 
által kerül megtervezése az éves 

kiállítási terv az egyes 
klálKtóterBkre vonatkozóan.

6 Cseréptár
-kerámiaműhely

Korongozás és 
agyagozás a 
tehetséges 

képzőművészeti 
adottsággal 

rendelkező fiatalok 
klubfoglalkozása, 

manuális tehetség 
kibontakoztatása és 

' fejlesztése a

Hetente egy alkalommal, 
2 órás foglalkozás

20 fő

A csoport tagjaival év elején az 
éves terv megbeszélése, 

részvétel a próbákon 
szerepléseken, 

év végén értékelő beszélgetés.

7 Ad Hoc Színház

ACavsIetta kartagal 
között a érdeklődő 

tagok 
színházművészeti 

Irányzatú fejlesztése, 
bemutatóra való 

felkészítése.

Hetente egy alkalommal, 
2 órás foglalkozás

20-30 fő

, A csoport tagjaival év elején az 
éves terv megbeszélése, 

részvétel a próbákon 
szerepléseken, 

év végén értékelő beszélgetés.
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A l ozosiégi t<rveV;envségek 
koirr.d'/el'jdéíi 

a la pszolgál (at8[.okbw való 
besorolás

megnevezése cé!|a r*v.!Í>2e! essege /igy 
te, időpontja

rásztyevűk
tervezettszáma

megtervezésében, 
meg. alósítá;auan 

és értékelésében a helyi lakosság 
részvételi módra

f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása

1
Gödöllő Városi 
Fúvószenekara

Magyar és külföldi 
Indulók, komolyzenei 
átíratok, könnyűzenei 

darabok 
fúvószenekar 
bemutatása,

Hetente kétszer, 2  órás 
foglalkozás

50-80 fő

A csoport tagjaival év elején az 
éves terv megbeszélése, 

részvétel a próbákon 
szerepléseken, 

év végén értékelő beszélgetés.

2  •
Gödöllői Szimfonikus 

Zenekar

Együttes célja a 
szimfonikus 

komolyzene igényes 
képviselete Gödöllő 

városában.

Havonta többször, 4 órás 
foglalkozások

100-150 fő

A csoport tagjaival év elején az 
éves terv megbeszélése, 

részvétel a próbákon 
szerepléseken, 

év végén értékelő beszélgetés.

3
Garabonciás
Színtársulat

A gödöllői fiatalok és 
felnőttek színházi 

tehetségének 
fejlesztése 

drámaíoglalkozásoko 
n, előadásokra való 

felkészítése,

Évente kétszer 400 fő/ ea,

A csoport tagjaival év elején az 
éves terv megbeszélése, 

részvétel a próbákon 
szerepléseken, 

év végén értékelő beszélgetés.

4 Arpeggio Gitárzenekar

Gitárzene Iránt 
érdeklődő zenészek 

klubfoglalkozása, 
csoporttá 

kovácsolása.

Hetente egy alkalommal, 
2-3 órás foglalkozás

60-80 fő

A csoport tagjaival év elején az 
éves terv megbeszélése, 

részvétel a próbákon 
szerepléseken, 

év végén értékelő beszélgetés.

5
Salsa Mpjito 
Tánciskola

A Salsa és Zumba 
táncstilús iránt 

érdeklődő gyerek, 
felnőtt és nyugdíjas 

korosztály 
közzösségbe 

szervezése és az 
Irányzat 

sajátosságaival való 
megismertetése.

Hetente több alkalommal 
1-2 órás foglalkozás

100-150 fő

A csoport vezetőivel tanfolyam 
indulásakor az éves terv 

megbeszélése, 
részvétel a foglalkozásokon, 

szerepléseken, 
év végén értékelő beszélgetés.

6
Képzőművészeti

Szakkör

Grafikái ábrázolás 
fejlesztése és 
klbontakpzása 

fiatalok és felnőttek 
körében, klubszerű 

foglalkozások 
keretében.

Hetente egy, alkalommal, 
3-4 órás foglalkozás

20-30 fő

A csoport vezetőivel tanfolyam 
indulatakor az éves terv 

megbeszélése, 
részvétel a foglalkozásokon, 

szerepléseken, 
év végén értékelő beszélgetés.
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A közösségi tevékenység

A közösségi tevékenységek 
ktwm&velódes! 

alap£;.o!galtataíokba való 
beíorotaia

megnevezese cél|a
rendszeressege vagy 
tervezett időpontja

résztvevők 
tervezett száma

megtervezésében, 
megvalósításában 

és értékelésében a helyi lakosság 
részvételi módja

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés

1 Színházi előadásók

Kulturális értékek 
népszerűsítése a 

előadásokon 
keresztül, a színházi 

paletta minél 
szélesebb körű 

terjesztése.

Havonta két alkalommal 400fő/ea, •
Online és offllne Igényfelmérők 
alapján történő évad,kialakítása.

2
Könnyű zenei 

koncertek

Kulturális értékek 
népszerűsítése a 

előadásokon 
keresztül, a zeríei 

paletta minél 
szélesebb körű 

terjesztése.

Félévente kétszer 400 fő'/ ea.
Online és offline igényfelmérők 
alapján történő évad kialakítása.

3
Komolyzenei

kcmcertök

Kulturális értékek 
népszerűsítése a 

előadásokon 
keresztül, a zenei 

paletta minél 
szélesebb körű 

terjesztése.

Évente kétszer 400 fő / ea.
Online és offllne Igényfelmérők 
alapján történő évad kialakítása.

4

)

Jazz estek

Kulturális értékek 
népszerűsítése a- 

előadásokon 
keresztül, a jazz zenei 

paletta minél 
szélesebb körű 

terjesztése.

Havonta egy alkalommal 50-80 fő Online és Offline igényfelmérők 
alapján történő évad kialakítása.

5
Külső céges 

rendezvényed

Gazdasági szereplők 
bevonása a kulturális 

szférába.

Havonta több 
alkalommal

50-200 fő
Külső gazdasági szereplők igénye 

alapján történő megkeresés.

6 Táncelőadások

Kulturális értékek 
népszerűsítése a 

élőadásokon 
keresztül, a 

táncpaletta minél 
szélesebb körű 

terjesztése.

Félévente egyszer 400^50 fő/ea, Online és offline igényfelmérők 
alapján történő évad kialakítása.
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Tiszteli Képviselő Testületi

A Művészetek Háza Nemprofit Közhasznú K ft 2019. évi üzleti tervét könyvvizsgálati 
szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és véleményemet az alábbiakban foglalom 
össze:

A tervkészítés legfőbb elemei:

A tervkészítés alapja egyrészt a bázis évi terv, másrészt a 2019. évi várható bevétel és költség.

- A bevétel tételeinek tervezése kapcsán a társaság a biztosnak megítélhető bevételi forrásokat 
vette figyelembe, (saját bevétel, önkormányzati támogatás)
A szolgáltatási kínálatban úgy kalkulált, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

kiírt pályázati bevételből feltehetően pótolni lehessen a TAO támogatás kiesett bevételi 
forrását. A bevételi tervben tehát nem szerepelteti a pályázati támogatás összegét, tekintettel 
arra, hogy a tervkészítés időpontjában még kevés ahhoz az információ.
Az üzleti óv vállalkozási .tevékenységből nyereséget realizál.

- A költségek, ráfordítások terve megalapozott ~ előző évhez képest nagyságrenddel 
csökkentett - azonban figyelembe vételre került, hogy a  szolgáltatás további csökkentése az 
elvárt és megszokott igényekhez képest tovább nem csökkenthető, A színvonalas működés 
fenntartása -  alapvétő célja a vezetésnek.
A kiadási tételeket a fentiek alapján határozta meg; úgy, hogy amennyiben az éven belül 

tartós bevételi kiesés várható, azt pótolni lehessen a korábbi évek felhalmozott tartalékából.
- A vállalkozási tevékenység nyereségét a tárgyévben felhasználja a közhasznú tevékenység 
költségeinek finanszírozásához.
- A tervezett veszteséget eredménytartalékból pótolja, amennyiben a pályázati forrás nem, 
vagy nem a kalkulált értékben realizálódik.

Tervndatok: ■

Bevételek összesen: 244.306 © Ft
Költs égek ráfordítások összesen: 308.599 e Ft
Tervezett eredmény: - 64,293 e Ft

Összefoglalva megállapítható, hogy a Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. 2019, 
évi üzleti terve megalapozott* a terv elfogadásét a könyvvizsgálat javasolja.

Gödöllő, 2019, március 6,
PRiMOR AUDIT KíJnyvsln 

Körryv7t::^ó Kft
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Könywizsgálá cég képviselőjének aláírása Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Képviseletre jogosult neve: Kovács Gézáné Kamarai tag könyvvizsgáló, neve: Kovács Gézárié
Könyvvizsgáló cégneve: Primőr.Audit Kjl Nyilvántartási szám: 003960
Könyvvizsgáló cégszékhelye:1038 Bp.Márton út 32.
Nyilvántartási szám: 001238



K I V O N A T

A Művészetek Háza Gödöllő Non profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 
2019. március 19-i ülésének jegyzőkönyvéből.

1/2019. (03,19.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 
megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő 2019. évi üzleti tervét, melyet 
egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselőtestület számára.

Gödöllő, 2019. március 19.

Horváthné Rúzsa Mária 
FB elnök


