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Közművelődési közösségi színtér címe
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Közművelődési intézmény neve
Közművelődési intézmény székhelye címe
Ellátott alapszolgáltatások a település hatályos
közművelődési rendeletével egyezően

Községi Könyvtár
9774 Gyanógeregye, Petőfi Sándor utca 54.
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny,
önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási,
felnőttoktatási lehetőségek segítését,
b) a gyermekek és fiatalok művelődési,
művészeti és közösségi életének segítését,
c) a település környezeti, szellemi, művészeti
értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi művelődési szokások
gondozását, gazdagítását,
d) a környezetkultúra javítását, a
településesztétikai kultúra fejlesztését,
e) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és
más kisebbségi kultúrák megismertetését,
gyarapítását,
f) a kegyeleti kultúra és az ünnepek
kultúrájának gondozását,
g) az ismeretszerző, az amatőr alkotó,
művelődő közösségek tevékenységének
támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő
érékeket produkáló művészeti és szellemi
alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére,
h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítését,
i) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok
kiépítésének és fenntartásának segítését,
j) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a
feltételek biztosítását,
k) egyéb művelődést segítő lehetőségek
biztosítását.
Sejber Tiborné, 0694/556038
sorkifaludhivatal@pwnet.hu
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Kultúrház
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szolgáltatási terve

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 szolgáltatási 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.

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

Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)
Művelődő
közösségek
létrejöttének
elősegítése,
működésük
támogatása,
fejlődésük
segítése, a
közművelődési
tevékenységek és
a művelődő
közösségek
számára helyszín
biztosítása

A közösségi és
társadalmi
részvétel
fejlesztése

A közösségi
tevékenység
célja

A közösségi
tevékenység
rendszeressége
vagy tervezett
időpontja,
időtartama

A közösségi
tevékenységben
részt vevők
tervezett száma
(fő)

A közösségi
tevékenység
helyszíne/
helyszínei

Színjátszó kör

közösségépítés

havi 1 alkalom

7

kultúrház

helyi lakosok

Anyák napja

édesanyák,
nagymamák
köszöntése

2021. május első
vasárnapja

kultúrház

önkéntesen
bárki
csatlakozhat

focipálya

önkéntesen
bárki
csatlakozhat

kultúrház

önkéntesen
bárki
csatlakozhat

A közösségi
tevékenység
megnevezése

Főzőverseny

közösségépítés

Kultúrház és orvosi közösségépítés,
rendelő ünnepélyes családi
átadása
programok

2021. július

2021. augusztus

20-30

20-50

50-80

A közösségi
tevékenységben
(1)
a helyi
Állami
lakosság
normatíva
részvételi
módja

82091
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A hagyományos
közösségi
kulturális értékek
átörökítése
feltételeinek
biztosítása

Nyusziváró

hagyományőrzés,
családi
programok

18. századi
időutazás

közösségépítés,
családi program

Mikulás nap

mikulás
ünnepség

Adventi készülődés közösségépítés

Falukarácsony
Az amatőr alkotóés előadóművészeti
Színjátszó kör
tevékenység
feltételeinek
biztosítása

2021. április

2021. június

2021. december

2021. december

50-80

50-80

20-30

60

kultúrház

önkéntesen
bárki
csatlakozhat

Kultúrház

önkéntesen
bárki
csatlakozhat
82091

kultúrház

önkéntesen
bárki
csatlakozhat

82091

kultúrház

önkéntesen
bárki
csatlakozhat

82091

karácsonyi ünnep

2021. december

80

kultúrház

önkéntesen
bárki
csatlakozhat

közösségépítés

havi 1 alkalom

7

kultúrház

helyi lakosok

