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Gazdasági Osztály

Tisztelt Bizottság!
A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi

színterek követelményeiről szóló 20i’201 8. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. (1) bekezdése írja
elő: a feladatellátónak, hogy „az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás
megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet” készítsen a tárgyév március 1-jéig.
Ennek kötelező tartalmát a jogszabály rögzíti, és a Nemzeti Művelődési Intézet által készített
formanyomtatványon kell benyújtani.
A táblázat elsősorban a normatív bevételek felhasználásának ellenőrzésére szolgál, így az
intézmény nem minden tevékenységére és nem minden bevételi forrásra terjed ki (ennek
megfelelően a kiadások teljességét sem tartalmazza).
Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy megtárgyalása után az előterjesztés mellékletét képező
szolgáltatási tervet fogadja cl.
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Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán és Szociális Bizottsága
2020. február 25-i ülésére

Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán és Szociális Bizottsága a Békés
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4.1. pontjába foglalt
átruházott képviselő-testületi jogkörében eljárva a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ 2020. évi Szolgáltatási tervét a határozat melléklete szerint
elfogadja.

Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2020. február 21.

Mucsi András S
bizottsági elnök
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SzoIgáItatsi terv előlap
Tárgyév
Település neve
Megye
TeepüIés típusa község, nagyközség, város, megyei
logú város, fővárosi kerület
A település állandó lakónépessége (fő)

2020
Békés
Békés

-

A közrriűvelődési alapszolgáltatás ellátásának módja
(közösségi szintén intézmény I közművelődési
intézmény I közművelődési megállapodás)
Közművelődési közösségi színtér neve
Közművelődési közösségi színtér címe
Közművelődési intézmény neve
Közművelődési intézmény székhely címe
Ellátott alapszolgáltatások a település hatályos
kozmuvelodesi rendeletevel egyezoen
Felelős vezető telefonszáma
Felelős vezető e-mail címe
Kitöltő neve és beosztása
Kitöltő telefonszáma
Kitöltő e-mail címe
.

‘

‘,

város
19.444 tő

közművelődési intézmény

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
5630 Békés, Jantyik M. u. 23-25.
.

7 alapszolgaltatas
0666/411-1.42
Túri Andrea igzagató
0666/411-142

Bekes Város Onkormányzata a
atároztatával jóváhagyta.
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Saját bevétel

(5)

A közösségi tevékenységre felhasználni tervezett

(6)

stb.)

adományozás

programok,

Alap,
mtk

pl.: Norvég

forrás

Egyéb bevételi

Közművelődési

‚

...‚‚.-.

A ko os egi tevekenysegek
kozmuvelodesi
alapszolgaltatasokba való
besorolasa

alapszolgáltatások Kultv. 76.

*

Természetjáró
ökotábor Balaton és
környékén

Népszokások,
hagyományok NagyBritanniában
(degennyelvi
témahét)

H pptt d
d
foglalkozás

T h t gg d
foglalkozás

....

-

„

..

„

‚

‚

támogatása

Iskolarendszeren kívüli
óntevékeny, önképző
szakkörók, klubok, közösségek
megalakulásának,
tevékenységének szervezése,
azok megvalósításának

Iskolarendszeren kívüli
öntevékeny, őnképző
szakkórők, klubok, közósségek
megalakulásának,
tevékenységének szervezése,
azok megvalósításának
támogatása

‚

g
megalakulásának,
tevekenysegenek szervezese,
azok megvalósításának
támogatása

iskolarendszeren kívüli
öntevékeny, önképző

g
megalakulósúnak,
tevekenysegevek szervezese,
azok megvalósításának
támogatása

Iskolarendszeren kívüli
öntevékeny, önképző

g
megalakulásának,
tevekenysegenek szervezese,
azok megvalósítésának
tómogatósa

Iskolarendszeren kívüli
öntevékeny, önképző

összesen 4 nap

összesen 4 témanap

összesen 10 alkalom

összesen 10 alkalom

összesen 16 alkalom

20

20

8

10

10

Balaton és
környéke

Dr Hepp Ferenc
Általános Iskola

D H ppF
Általános Iskola

D H pp F
Általános Iskola

D H pp F
Általános Iskola

‚

Előzetes gényfelmérés alapján

Előzetes gényfelmérév alapján

Előzetes igényfelmérés alapján

Elózetes igényfelméres alapján

Elozetes igenyfelmeres alapjan

‚‚‚•‚.

‚

A ko ossegi tevekenyseg
megtervezeseben
megvalósításában és értékelésében
a helyi lakossag reszveteli modla

A kozművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködő dolgozókka kapcsolatos kiadások

K
t h t
kk
felső tagozatosoknak

megnevezese

A kozossegi
tevékenység

A ko ossegi
tevekenyseg
helyszíne(i) (nem
kotelezo elem)

rendeIet3.(2)

Ak
g
tevekenysegben
résztvevők
tervezett szama
(fo)

közösségi tevékenység

A

A k ossegi
tevekenyseg
A kozosségi tevékenység célla
rendszeressége vagy
tervezett idopontja

20/2018. (VII.9.) EMMI

Szolgáltatási terv

‚

0B2093

082093

082093

082093

082093

funkciok

I(o many
ti

24 200 Ft

2’t 200 Ft

9 680 Ft

12 100 Ft

12 100 Ft

‚

(1)
Allami
normativa
‚

1)

35 161 925 Ft

k’

-

.

összege
)allami

tamogatas

‚

Önkormán zati
koltsegvetesi

(3)

‚

.

pl.: NKA,. Csori
Alap, stb.)

osszege

II m
palyazati
tarnogatas

H

EFOP 3 3 2
004 752 Ft

EFDP 3 3 2
48 376 Ft

EF0P332
43 960 Ft

EFÜP 3 3 2
43 960 Ft

EFOP 3 3 2
37Q 336 Ft

osszege

tamogatas

(4)
Europai Unios
pályázati

felhasználni

Pénzügyi adatok (Ft)
A_közösségi tevékenysére

(5)
Saját bevétel

tervezett

programok,
adományozás
stb.)

nemzetkozi

Egyéb bevételi
fo as
pl.: Norveg
Alap,

Köiművelődési

besorolása

A közösségi tevékenységek
közművelődési
alapszolgáltatásokba való

alapszolgáltatások Kultv. 76.

*

.

k

tt

-

also tagozatot

.

fejlesztő kiscsoport

II

Tehetseggovdoto,

.

Harrgszereszerre

KRE-Flfl szakkör

Média szakkór

tervezett időpontja

A közösségi
tevékenység
A kozosségi tevékenység célla
rendszeressége vagy
(fo)

tervezett szama

‚

A kozo g
tevekenysegben
résztvevők

közösségi tevékenység

A közösségi
tevékenység
helyszíne(i) (nem
kötelező elem)

.

támogatúsa

.

.

tevékenysegenek szervezése,
azok megvalósításának
támogatása

megalakulasanak,

•..

összesen 10 alkalom

összesen 16 alkalom

Islsolarendszeren l,ívülr
öntevékeny, önképző
szakkörök, klubok, közösségek
megalakulásának,
tevékenységének szervezése,
azok nregvalósításának
tárniogatása

Iskolarendszeren kívüli
ontevékeny, önképző
kklbkk
Ik
gk

összesev 16 alkalom

osszesen 5 alkalom

.

osszesen 4 nap

Iskolarendszeren kívüli
öntevékeny, ónképző
szakkörök klubok kozösségek
megalakulásának,
tevékenységének szervezése,
azok megvalósításának
támogatása

.

Iskolarendszeren kívüli
öntevékeny, övképző
szakkörök klubok közösségek
megalakulásának,
tevzl,errysegerrek szervezese,
azok megvalósításának
támogatása

‚

skoarendszeren kívüli
óntevékeny, önképző
szakkörök klubok közösségek
megalakulasanak,
tevekenysegenek szervezese,
azok megvalósítúsúnak

8

6

6

22

20

.

.

yh
iozsef Tagiskolaja

Intezmeny Ecitvös

R

Reményhír
Intézmény Eötvös
Jozset Tagiskolája

Rerrrérrylrír
Intézmény E6tvös
Jozsef Tagisknlája

.

.

Dr Hepp Ferenc
Altalavos Iskola
Torkos
Tagirrtezrrrenye

.

Dúnfoki
Udülóközpont
-

-

.

‚

Elozetes igenyfelrrreres alapjarr

Előzetes igényfelmérév alapján

Előzejes rgényfelmérés alapján

Előzetes igényfelmérés alapján

..

Elozetes genyfeirneres alapjan

A közösségi tevékenység
megtervezésében
megvalósításában és értékelésében
a helyi lakosság részvételi módja

A kozművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködő dolgozókka kapcsolatos kiadások

Fúvós Tábor BékésDanfokon

.

megnevezese

‚‚.

A kozossegi
tevékenyseg

A

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. * (2)

082093

082093

082093

082093

082093

Kormányzati
funkciók

9 680 Ft

7 260 Ft

7 260 Ft

26 620 Ft

24 200 Ft

1)
Allami
normativa

35 161 925 Ft

‚

Pénzügyi adatok (Ft)

‚

143 960 Ft

EF0P332

EFOP 3.3.2
221.980 Ft

EFOP 3.3.2
415 940 Ft

(3)
Hazai allami
(4)
pályázati
Európai Uniós
támogatás
pályázati
osszege
tamogatas
pl.: NKA,. Csori
osszege
Alap, stb.)

(5)
Saját bevétel

közösségi tevékenységre felhasználni tervezett

(2)
Ö k r á y at
költségvetési
támogatás
összege
(állami
normativan
k’ 1)

A

(6)
Egyéb bevételi
forras
pl.: Norvég
Alap,
nemzetkozi
programok,
adományozás
stb.)

A kozossegi tevekenysegek
kozmuvelodesi
alapszolgáltatásokba való
b
I

Közművelődési
alapszolgáltatasok Kultv. 76. k

osseg

tt d p
tI

.

-

‘

.

.

.

.

összesen 5 alkalom

összesen 5 alkaloni

Iskolarendszeren kívmjli
öntevékeny, önképzö
szakkörök, klubok, közósségek
megalakulásának,
tevékenységének szervezése,
azok megvalósításának
támogatása

Ovitorna

összesen 5 alkalom

összesen 5 alkalom

összesen 10 alkalom

Barkácsoló

Iskolarendszeren kísólm
óntevékeny, önképző
szakkorók, klubok, kozösségek
megalakulásának,
tevékenységének szervezése,
azok megvalósításának

.

lskoíarendszeren kívüli
öntevékeny, önképző
szakkörök, klubok, közösségek
megalakulásának
tevzkemmysegenek szervezese,
azok megvalósításának
támogatása

.

Iskolarendszeren kívüli
öntevékeny, önképző
szakkörök klubok közösségek
megalakulásónak
tevekenysegenek szervezese,
azok megvalósításának
támogatása

Islsolaremmdszeremm l,ivülm
öntevékeny, ömmképző
szakkörök, klubok, közösségek
megalakulásának,
tevékenységének szervezése,
azok nmvgvalósításának
támogatása

Zeneovi

Kulturális órák

‚.

t

t

..“‘.

y egb
m

résztvevők

k

kozossegi

A kozossegi
tevekenyseg
helyszíne(i) (nem
k t I
m)

10

tő

[0

15

8

.

.

Reményhír
Intézmény Bobita
Tagóvodája

Remévyhír
Intézmény Róbita
Tagóvodája

Remnérmylmír
trmtézmémmy Róbita
Tagóvodája

.

..

Reményhír
Intézmény Bóbita
ragovodaja

.

Reményhír
Intézmény Eótvös
Jozsef Tagokolaja

A kozossegi tevekenyseg

Elozetes mgemmyfelrneres alapjan

Előzetes igényfelmérés alapján

Előzetes igényfelmérés alapján

Előzetes mgényfelmérés alapján

Előzetes gényfelmérés alapján

megtervezeseben,
megvalósításában és értékelésében
h ly I k
t I m dl
g

A kizművelődésl alapszolgáltatása biztosításában közreműködő dolgozókka kapcsolatos kiadások

Tehetseggondoto,
felzárkóztató,
fejlesztő kiscsoport
telso tagozaton

.

tevékenyseg
m g e

Ak

A kozössegi
tevekenyseg
A kozosségi tevékenység relja
rendszeressége vagy

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. * (2)
A közösségi tevékenység

082093

082093

082093

082093

082093

.

.

Kormonyzati
funkciok

1.2 100 Ft

12 tOO Ft

t2 t.00 Ft

18 150 Ft

9 680 Ft

(1)
Allami
m t
.

35 161 925 Ft

kívül)

összege
II m

tamogatas

.

) )_
Onkormanyzati
költségvetési
..

Pénzügyi adatok (Ft)

‚

.

pl

U o

EFOP 3 3 2
21 980 Ft

.

10.990 Ft

EFÜP 3.3.2

143.960 Ft

EFOP 3.3.2

forras
Alap,

(Pl N

eg

prog amok

Saját bevétel

(5)

adornányozás

mogt

palyázati

op

Egyéb bevételi

Alap, stb.)

E

(4)

r’íiuc

Hazai allami
p lya ti
támogatás

•

(3)

A közösségi_tevékenysé’re felhasználni tervezett

d) a hagyományos közösségi
kulturális értékek órörökírése
feltételeinek biztosítása

A kozossega tevekenysegek
kozmuvelodesi
alapszolgáltatásokba való
b
I

Közművelődési
alapszolgáltatások Kultv. 76. *

‘

.

tHET

Múltban élő valóság
(kulturális óra)

KOZOS-Építötábor

.

támogatása

lskolarendszeren kívüli
öntevékeny, önképző
szakkörök, klubok, közösségek
megalakulásának,
tevékenységének szervezése,
azok megvalósításának

lskolarenószeren kívüli
öntevékeny, ónképző
szakkörök, klubok, közösségek
megalakulásának,
tevékenységének szervezése,
azok megvalósításának
támogatása

Iskolarendszeren kívüli
ontevékeny, önképző
szakkórök, Islubok, kózösségek
k
g I k I
tevekenysegenek szervezese,
azok megvalósításának
támogatása

azok megvalósításának
támogatása

Iskolarendszeren kívüli
öntevékeny, önképző
szakkörök, klubok, közösségek
Tavaszi kezes
m g I I
k
l
p k t
p k

D k p

.

‚

.

(fő)

kozosségi
tevekenysegben
resztvevok
ttsam
.
.

A kozossegi
tevekenyseg
helyszíne(i) (nem
ktlolm)

(2)

.

A kozossegi tevekenyseg
megtervezeseben,
megvalósításában és értékelésében
hlylk
g
tlmdl

p

összesen 5 alkalom

összesen 5 nap

5

3 Ik I m

osszesen 5 nap

20

20

20

20

70

Gál Ferenc Főiskola
Békési Szakképzö
Iskolája

Gál Ferenc Főiskola
Békési Szakképző
Iskolája

Gál Ferenc Foiskoia
B k
5 kk p
iskolaja

Gál Ferenc Főiskola
B k Is ék p
I

Rernényhír
Intézmény Bóbita
Tagóvodája
.

.

.

.

lapjan

Előzetes igényfelmérés alapjáti

Előzetes igényfeimérév alapján

Elozeten igenyfelmerev alapjan

Elozetes genyfelmeres

.

Elozetes igenyfeirneres alapjan

.

A kózművelődésl alapszolgáltatások blztosításában közreműködő dolgozókkal kapcsolatos kiadás k_____________________________

Iskolarendszeren kívüli
öntevékeny, önképző
szakkörök, klubok, közösségek
Cigónykerék térnahét
megalakulásúnak,
tevékenységének szervezése,
azok megvalósításának
támogatása

kozossegi
tevekenyseg
mg

A kozossegi
tevekenyseg
A kozossegi tevekenyseg cella
rendszeressége vagy
t
ttdp t

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3.
A kozosségi tevékenység

.

082093

082093

08 093

082033

082093

.

Kormanyzati
funkciok
•

24 200 Ft

24 2G0 Ft

24 200 Ft

24 200 Ft

84 700 Ft

.

(1)
Allami
mt
‚

.

35 161 925 Ft

Önkormányzati
koltsegvetesi
tamogatas
összege
)llm
normatíván
kivul)
.

.

.

.

.

.

.

.

.

EFGP 3 3 2
75 5Q Ft

EFOP 3 3 2
955 9á0 Ft

EFOP 3 3 2
129 544 Ft

EFOP 3 3 2
632 970 Ft

.

.

(3)
Hazai állami
(4)
palyazati
Enropai Unios
tamogatas
palyazati
tmgt
g
pl.: NKA,. Csóri
összege
Alap, stb.)

(5)
Saját bevétel

Pénzügyi adatok (Ft)
A_közösségi_tevékenységre_felhasználni tervezett

Egyéb bevételi
forrás
pl.: Norveg
Alap,
mtk
programok,
adományozás
stb

..-.„..

e) az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység
feltételeinek biztosítása

‚

k y g k
g t
kozmuvelodesi
alapszolgaltatasokba valo
besorolasa

A k

Közművelődési
alapszolgáltatások Kultv. 76. *

kygl

.

.

..

‚

.

szeptember 6-7-8

Advent 4 vasárnpja

Heti 1 alk. o 1,5 óra
(hétfő(

Hagyományos kozösségi
kulturalis ertekek atörcikitese

Hagyományos kozosségi
kulturális értékek átörökítése

program sorozat

-

Kiállítások
(kepzomuveszet,
teotil, stb (

Felnőtt néptánc

Békés Aclvent

Amatőr alkotómüvészeti
tevekenysegek felteteleinek
biztosítása

-

•

12db/év, januártól
decemberig

Június utolsó hete,
július 1 hete

április 9.

A telepúlési értékek
bemutatása és népszerüsítése

gyerekeknek

Testuleti Ulés

április is

Augusztus 20
Október 23
Noventber 1

XXI. Madzagfalvi
Napok

k

fontoágaznkuburára
va I O teve I es,

j

XLIV BÉTAZEN

1 It

a ltagyomány ápolásának
5 g

:

Január 22
Március 15
Kommunizmus
k
mik

havi 1 alkalom
januartoi juliusig

Hús;iIa7:ves

p I

Népi hagyományok
kulturajanak apolasa

kozosségi kulturális értékek
atorokitese

t U

gt

Unnepi Képviselő

N

Ak
„

‚

Ak
g
tevekenysegben
t
k
tervezett szama
(fo)
•.

„

-

A ko ossegi
tevekenyseg
helyszine(i) (nem
kotelezo elem)

(2)

1 fő kiállító/
alkalom

_

150 fo/nap

4500 fo/nap

50 fő

120 tő

200f I II I m

110 fő/alkalom
-

I p(

-

kulturális központ
Kapolna terme

-

-

‘

Célzott felhívás (plakát szórólap
meghivo(

‘

Célzottfe(hívás (plakát, szórólap)
online media

Belencéres
Néptáncegyüttes
próbaterme

Célzott felhívás (plakát szórólap(
onl:ne média

(jegyeladas(

Előzetes igényfelrnérés alapján

felhívás (plalsát, szórólap(

Célzott felhívás (plakát, szóró(ap(
online medla

J

(Pl k t

Celzott felhívás (plalsát szórólap(

ttf lh

Celzott felhivas (plakat, szorolap)

Széchenyi tér

rendezvény ter

templom.katolikus
templom, Alapfoku
Müvészeti Iskola,
Békési Galéria

kulturális központ,

kulturálus kozponl

ku(turá(is központ
szoihazterme

Honfoglalás tér

Forradalmi
Ekm

-

-

Néptáncegyüttes
probaterme,
k It
k p
szinhazterme

.‚.‚.-

Ak

ssegi tevekenyseg
megtervezeseben
megvalositasaban es ertekeleseben
a helyi lakossag reszveteli modla

A kozművelődési alapszolgltatások biztosításában közreműködő dolgozókka kapcsolatos kiadások

Batyus Tancház

A kozossegi
E
kyeg
megnevezese

A ko ossegi
tevekenyseg
rendszeressege vagy
tervezett idopontla

Szolgáltatási terv 20/2018. (VU.9.) EMMI rendelet 3.
A közösségi tevékenység

082092

082052

082092

082092

082092

082052

082092

0B2092

082092

.

K m y ott
funkciok

I

-

14 520 Ft

16 940 Ft

181 500 Ft

5 445 000 Ft

5 445 000 Ft

59 380 Ft

O Ft

1536 000 Ft

133 100 Ft

‚

(1)
AIIm
normativa

I

‚

•

‚

250 000 Ft

35 161 925 Ft

k’ “1)

‚

Önkormányzati
kolt eg te
tamogatas
osszege
(allami
..

(3)

‚

.

‚

‚

NKA 2.350.000
Ft

2020-ra eső
resze 400.000
Ft

Csoári Program

I

jegybevétel:
300.000 Ft

(5)
Salat bevetel

I

EFOP 15.000 Ft
tagdíj: 2000
o [2
Ft/fő/hó 12 hó
hó=180 000 Ft 14 fó= 336 000 Ft

TOP CLLD
2 000 000 Ft

TOP CLLD
673.508 FI

II m
(4)
palyazati
Europai Unios
tmgt
ply
t
osszege
tamogatas
(pI.: NKA,. Csori
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A Kultv. 76. (3) bekezdés a) pontja szerinti kózművelődési alapszolgáltatást a feladatellátá
felsőfokú kzművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő sza kember
szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvnnya vagy szakmai tapasztalattal rendelkező
Művelődő közösségek létrejöttének
elosegitese

mukodesuk tamogatasa

fejlodesuk segitese, a kozmuvelodesi
tevékenységek és a művelődő

szakember bevonásával valósítja meg.
Helyszin biztositasa a muvelodo kozossegnek a rendszeres es alkalomszeru muvelodesi
kozossegi tevekenyseg vegzesehez.
Bemutatkozasi lehetosegek teremtese a muvelodo kozosseg szamara
.

közösségek számára helyszín biztosítása

.

.

.

.

.

..

.

‚

.

‚

.

‚

‚

..

Adminisztracios, irodatechnikai tamogatas, nformacio szolgaltatas a muvelodo kozosseg
számára.
Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek
részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos
észrevételeiket, javaslataikat

a) o helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az
állampolgári részvételfejlődését elősegító közösségfejlesztó’programokat, tevékenységeket
vagy szolgáltatásokat szervez,
b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy
szolgáltatásokat szervez,

c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a
generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy
szolgáltatásokat szervez,

d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat,
tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
A közösségi és társadalmi részvétel
t

•1

e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét
fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő
progra mokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

‘

iejesztese

f)

a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi
partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja
a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint

h) az a)—g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális
támogatást nyújt.
a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok
megvalósítását,
b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását,
tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalásítását,
c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok
Az egész életre kiterjedő tanulás

megvalósulását,

feltételeinek biztosítása

d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását,

A hagyományos közösségi kulturális
ertekek atorokitese felteteleinek

e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző
lehetőségeket teremt, valamint
f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő
eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
o) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális
örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő
kozosségek ezirányú munkáját,
b) reszt vesz a helyi muvelodesi szokasok gondozasaban gazdagitasaban ertektarak
c) az anyanyelvapolas erdekeben programokat, tevekenysegeket, szolgaltatasokat szervez,
d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális
e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más
.

biztositasa

f)
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti
hi7fc(tc2

A tehetséggondozás és -fejlesztés
hi7trctc2
‚

.

‚

‚

.

‚

Kulturalis alapu gazdasagfejlesztes

.

.

.

.

.

.

az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a

a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a
b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és
a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása,
b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.
a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő
b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi
.

.

.

.

.

.

.

.

.

‚

‚

c) a kulturalis terulet- es telepulesfejlesztessel, helyi vallalkozas- es termekfejlesztessel, kreativ
d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Ide tartozik:
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének
és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a
közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel
növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az
ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi
művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok
társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az
esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós progra mok
082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
Ide tartozik:
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak,
helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális
örökségének feltárása, megismertetése, a helyi m űvelődési szokások és
értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a
nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek
kultúrájának gondozása.
082093 Közművelődés egész életre kiterjedő ta nulás, a matőr művészetek
Ide tartozik:
az öntevékeny, ön képző ta nfolya mok, életm i nőséget és életesélyt javító
tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az
ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
elősegítése, alkotó művelődési közösségek, m (ívészeti csoportok, körök, klubok,
szabadegyetemek biztosítása.
—

-

—

-

—

-

082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Ide tartozik:
a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság
feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs
és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.
—

-

Helyi közművelődési rendelet
KSZR megállapodás
Közművelődési statisztika
Stataisztikai elemi adatgyűjtó
Normatíva elszámolás
Közösségi munkanapló
progra mterv/m u nkate rv
plakát, meghívó, közösségi oldal, honlap
ülések jegyzőkönyve
Pénzügyi KOFOGOS leporellók
Költségvetés eredeti előirányzatos
Zárszámadás
Közművelődési megállapodás
Pályázati támogatási szerződések
Szakember alkalmazási, kinevezési iratai
Használati szabályzat/Házirend

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési Intézmények és
a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. írja elő.
A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgá Itatási tervet
készít a tárgyév március 1-jéig.
Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében
tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi
tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi
tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi
tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy
tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek
megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.
Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és
szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint ha az
adott településen működik a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.
—

—

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely
szakmai feladatokat milyen módon és mértékben látja el.
A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben
vagy a közösségi színtérben, Illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást
követő 15 napon belül.
Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves
munkatervének részét képezi.

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító
közművelődési közösségi színtér(ek), intézmények készítenek közszolgáltatási tervet. Az intézm ény a
telephelyekre is figyelmmel egy szolgáltatási tervet készít.
A szolgáltatási terv naptári évre készül.
A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság,,
a szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.
A szolgáltatási terv tételenként veszi számba a megvalósítás forrásszükségletét és a forrás összetételét
pénzforgalmi szemléletben.
A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló
dokumentuma.
Közösségi színtér esetében a normatív támogatás összegét elsősorban a legalább középfokú végzettséggel
rendelkező munkatárs foglalkoztatásával kapcsolatos kiadásra kell tervezni.
A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési
terület érintő előirányzatokkal.
A kötelező közművelődési alapszolgáltatások feltöltése kötelező.
A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt nem közművelődési alapszolgáltatási
körben megvalósulóolyan közösségi tevékenységek rögízítésére is.
Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közsségi
tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellmezőbb alapján kell elvégezni a
besorolást.
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100 fő alatt

Közösségi színtér (IKSZT)

Község

Összefüggés a település mérete, típusa és az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások között

Teljes körű

KuIturlis központ

