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Tárgy: Előterjesztés 

Hangya Alkotóház indítása 

 

Előterjesztő: 

Hangya Művelődési Ház vezetői  

Éger László, Fazekasné Domak Anikó 

 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hiszünk abban, hogy az alkotómunkának a személyes sikerélményeken túl közösség összehozó 

és közösségmegtartó ereje van, ezért az új közösségi színterek létrehozása, újraindítása 

kiemelt feladatként kell, hogy szerepeljen. A Hangya Alkotóház a felújítást követően a Hangya 

Művelődési Ház (továbbiakban HMH) „társintézményeként”, annak szakmai célkitűzéseivel, 

felügyeletével, programkínálatával és azzal szorosan együttműködve az Önkormányzat 

fenntartásában, a teljes lakosságot érintően funkcionálna, szolgáltatna és látna el szervezői, 

valamint elsődlegesen hagyományőrző, továbbá helyiség bérbeadói, illetve egyéb 

forrásszerzési feladatokat a tervek szerint 2021 október hónaptól az alábbiak szerint. 

 

Tervek a jelenlegi és új foglalkoztatókkal (is), valamennyi korosztály számára – egyeztetést, 

megállapodást követően történik az időbeosztás, órarend  

• Táncház 

• Kézműves foglalkozások  

• Egészségmegőrző foglalkozások  

• Táboroztatás  

• Családi, baráti események 

• Találkozók 

• Klubok 

• Tematikus programok, napok 

• Helyiségek bérbeadása 

• Egyéb felmerülő igények  
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A mindenkori, magas színvonalú szakmai szolgáltatás megvalósulásához a személyi, tárgyi 

feltételeknek is teljesülniük kell. A kommunikációs felületek adottak (HMH, Önkormányzat 

platformjai). 

Javaslat kialakításra, beszerzésre, HMH-ból történő eszköz átcsoportosításra 

• Iroda 

• Informatikai, irodai eszközök 

• Internet, wifi 

• Fix, alap hangtechnika 

• Flipchart tábla 

• Vetítő, vetítővászon (esetleg nagy monitor) 

• Higiéniai eszközök, felszerelések 

• Több napos táboroztatás, egyebek esetén az elhelyezés, higiéniai feltételek biztosítása 

• Felszerelt, gépesített konyha 

• Fix bérlő esetén egyeztetés alapján 

 

Állandó stábbal tartható fenn és biztosíthatóak a vállalások, az intézmény professzionális 

üzemeltetése. 

Javaslat személyi feltételek biztosítására 

• A HMH jelenlegi intézményvezetői (programfelelősök, szervezők – tervezési, 

szervezési, lebonyolítási, szakmai felügyeleti, menedzsmenti, marketing, publikálási, 

pályázatos, szerződéskötési, bérbeadási feladatokkal), plusz munkakörben tudják 

teljesíteni a vállalásokat, amelyek plusz bérköltséget is jelentenek – megállapodás 

szerint  

Megj.: A 2021-es év végéig a Hangya Alkotóház foglalkozásainak újraindítását, 

promotálását, stb. (programok szervezése nélkül) társadalmi munkában vállalja a 

HMH vezetősége! 2022 január hónaptól az új feladatkör, új megállapodás tárgyát 

képezi.  

• Technikus (alkalmi) – megállapodás szerint  

• Gondnok (a két ház tekintetében egy állandó gondnok biztosítására lenne szükség) - 

bérköltség 
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• Takarító (állandó) – bérköltség  

• Események promotálásának előkészítésére (plakát, hirdetés stb.), majd 

dokumentálására a jelenlegi grafikus, arculatkészítő és hivatalos fotós személyének az 

új helyszínen történő foglalkoztatásának biztosítása – megállapodás szerint    

 

Tervezett bérbeadási díjak 

(bruttó árak, rezsi költséggel, konyha, mosdó, eszközhasználattal) 

Önkormányzati, illetve a HMH és/vagy a Hangya Alkotóház szervezésében megvalósuló rendezvények, 

események esetében a helyiségek térítésmentesen vehetők igénybe. 

Szobák Nagytermek Tükrös terem Fix havi bérlés, 

táboroztatás 

1500 Ft/óra 3000 Ft/óra 2000 Ft/óra Megállapodás 

szerint 

  Alkalmi bérlés 

8.00-20.00 

30.000 Ft 

 

3500 Ft/2 óra 

 

 Alkalmi bérlés 

18.00-06.00 

45.000 Ft 

 

5000 Ft/3 óra 

 

 


