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Közművelődési alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3)

A közösségi tevékenység 

megnevezése

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

A közösségi 

tevékenységben a helyi 

lakosság részvételi 

módja

Meridián torna időseknek egészségmegőrzés
heti rendszerességgel. 

Minden hétfőn délelőtt
14 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Ringató foglalkozások

értékközvetítés, 

zenei nevelés, 

művészeti nevelés

heti rendszerességgel, 

minden kedd délelőtt
20 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Horváth Réka rajzszakköre művészeti nevelés
heti rendszerességgel, 

minden szerdán délután
14 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Tóparti Festőiskola 

Borombovits Magdával
művészeti nevelés

heti rendszerességgel 

minden csütörtökön 

délután

12 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Bábos mesekuckó

baba-mama, baba-

papa program, 

esztétikai nevelés, 

közösségépítés, 

kapcsolatépítés, 

értékközvetítés

heti rendszerességgel, 

minden pénteken délelőtt 
15 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Tavi-mami Klub

testi-lelki 

egészségmegőrzés, 

közössépítés 

anyukák között 

havonta egy alkalom, kedd 

délelőttönként
14 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Gyógyítókert Baráti Kör 

klubja

ismeretterjesztés, 

közösségépítés, 

időskori aktivitás 

fejlesztése

havonta egy alkalom, 

szerda délután
30 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Bonsai Klub

ismeretterjesztés, 

közösségépítés, 

időskori aktivitás 

fejlesztése

havonta egy alkalom, 

csütörtök délután
26 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Gymstick edzés felnőtt torna
heti két alkalom, hétfőn és 

pénteken
10 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Hatha jóga

egészségmegőrzés, 

életminőség 

javítása, testi-lelki 

egészség 

megőrzése

heti rendszerességgel, 

hétfőn este
15 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Thai Chi Klub
egészségmegőrzés, 

prevenció

heti rendszerességgel, 

pénteken este
20 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Természetes mozgás (etka-

jóga) időseknek

egészségmegőrzés, 

életminőség 

javítása

heti rendszerességgel, 

szerdán este
25 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

2022. ÉVES MUNKATERV GÁRDONYI GÉZA KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
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Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása



Anyatréning

szülés utáni testi-

lelki 

egészségmegőrzés, 

ápolás

heti rendszerességgel, 

pénteken délelőtt
12 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Oktatási intézmények 

(iskola, óvoda) 

rendezvényeinek 

befogadása

oktatási 

intézmények 

rendezvényeinek 

támogatása

heti rendszerességgel, 

nagyobb rendezvények évi  

tíz  alkalom

100

Nemzedékek Háza, 

Velencei-tavi 

Galéria

folyamatos egyeztetések

Amatőr asztaliteniszezők 

társasága

szabadidő hasznos 

eltöltése

heti két alkalom, hétfőn és 

csütörtökön este
8 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Gárdonyi Sakk Kör 

versenyei, foglalkozásai

szabadidő hasznos 

eltöltése

havi egy alkalom, vasárnap 

délelőtt, versenyek évi 10 

alkalom

30 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Gárdonyi Nyugdíjasok 

Baráti Köre találkozói

időskori aktivitás 

fejlesztése, 

közösségépítés, 

életminőség 

javítása

heti rendszerességgel, kedd 

délután
30 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Gárdonyi Géza Nyugdíjas 

klub találkozói

időskori aktivitás 

fejlesztése, 

közösségépítés, 

életminőség 

javítása

heti rendszerességgel 

csütörtök délután
40 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

A Vadvirág Nyugdíjas 

Klub találkozói

időskori aktivitás 

fejlesztése, 

közösségépítés, 

életminőség 

javítása

heti rendszerességgel, 

csütörtök este
14

Dinnyési 

Hagyományőrző 

Központ 

folyamatos egyeztetések

folyamatos egyeztetések

Magyar Kultúra Napja

szellemi értékeink 

megőrzése, 

közösségi kulturális 

értékeink 

átörökítése

20.jan 80 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Húsvét a hagyományőrző 

központban

hagyományápolás, 

közösségépítés
19.ápr 250

Dinnyési 

Hagyományőrző 

Központ

folyamatos egyeztetések

15 fő
Klausz Gábor 

Könyvtár
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Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása

Életvidám aktivitás-

agytorna idősek részére

szabadidő hasznos 

eltöltése

Heti rendszerességgel. 

Minden szombat délelőtt



Gárdonyi 100 emlékév 

(kiállítások, irodalmi és 

amatőr előadóművészeti 

versenyek, tematikus tábor, 

népszínmű előadása saját 

szervezésben helyi amatőr 

színjátszókkal, tematikus 

tárlatok, rendszeres 

foglalkozások, irodalmi 

estek)

kulturális értékek 

ápolása, kulturális 

alapú 

közösségépítés

évi 12 alkalom 640

Gárdonyi Géza 

Emlékház, Velencei-

tavi Galéria, 

Nemzedékek Háza

folyamatos egyeztetések

Élőzenés táncklub tánc- és 

illemtanárral felnőtteknek

értékközvetítés, a 

közösen átélt 

élmények értékének 

felismerése, 

közösségépítés

havi egy alkalom, pénteken 

este
40 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Kemencés kenyérünnep, 

mezőgazdasági gépek 

kiállítása

hagyományápolás, 

közösségépítés, 

együttműködésben 

civil szervezetekkel

2022.08.20 430

Dinnyési 

Hagyományőrző 

Központ

folyamatos egyeztetések

Dinnyési Piknik szeptember első szombatja 480

Dinnyési 

Hagyományőrző 

Központ

folyamatos egyeztetések

Őszi teríts-meríts fesztivál október első szombatja 360

Gárdony, 

Városközpont - 

polgármesteri hivatal 

előtti tér

folyamatos egyeztetések

A Dinnyési Tükrös Ponty 

napja

hagyományápolás, 

közösségépítés, a 

hungarikum-listás 

halfajunk 

népszerűsítése

október utolsó szombatja 260

Dinnyési 

Hagyományőrző 

Központ

folyamatos egyeztetések

Kemencés ludasságok 

Márton napon

hagyományápolás, 

közösségépítés
2022.11.12 430

Dinnyési 

Hagyományőrző 

Központ

folyamatos egyeztetések

Dinnyési Falukarácsony

hagyományápolás, 

közösségépítés, az 

ünnepek 

kultúrájának , 

közösségi alkalmak 

népszerűsítése

2022.12.16 80

Dinnyési 

Hagyományőrző 

Központ

folyamatos egyeztetések

Karácsonyváró Agárdon

hagyományápolás, 

közösségépítés, az 

ünnepek 

kultúrájának , 

közösségi alkalmak 

népszerűsítése

2022.12.17 440
Csuka Csarnok előtti 

tér
folyamatos egyeztetések
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Advent Gárdonyban

hagyományápolás, 

közösségépítés, az 

ünnepek 

kultúrájának , 

közösségi alkalmak 

népszerűsítése

2022.12.10 340
 Nemzedékek Háza 

és udvara
folyamatos egyeztetések

Alborada adventi 

koncertek a templomokban

komolyzene 

népszerűsítése, az 

ünnep kultúrájának 

népszerűsítése

2022.12.17 80
Agárdi, gárdonyi rk. 

Templom
folyamatos egyeztetések

Mesteremberek - 

bemutatkoznak rég 

elfeledett szakmák 

mesterei, modernkori 

különleges szakmák 

képviselői

ismeretterjesztés, 

értékek 

továbbadása

negyedévente egy előadás 200

Dinnyési 

Hagyományőrző 

Központ

folyamatos egyeztetések

Történelmi klubestek ismeretterjesztés negyedévente egy előadás 120 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Animált foglalkozások a 

Gárdonyi rönkvárban (Egri 

csillagok c. regény, az egri 

csata és kora)

kulturális értékek 

megőrzése, 

népszerűsítése

áprilistól október végéig 

hétfő kivételével naponta 

10.00-18.00 h 

(bejelentkezéssel 

csoportok részére, 

bejelentkezés nélkül 

egyéni látogatók részére)

14 000 Gárdonyi rönkvár

Tematikus tárlatvezetések 

Gárdonyi Géza élete, 

munkássága, művei, és a 

Fejér megyében élt 

irodalmi nagyságok 

témában

kulturális értékek 

ápolása, kulturális 

alapú 

közösségépítés

áprilistól október végéig 

hétfő kivételével naponta 

10.00-18.00 h 

(bejelentkezéssel 

csoportok részére, 

bejelentkezés nélkül 

egyéni látogatók részére)

4 000
Gárdonyi Géza 

Emlékház
folyamatos egyeztetések

Helytörténeti Klubestek-

sorozat

helyi kulturális és 

történeti értékeink 

bemutatása, 

népszerűsítése

évi 6 alkalom 400 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Ingyenes angol társalgási 

klub Amy Ropatival
esélyegyenlőség

heti rendszerességgel, 

csütörtökön délután
15 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Népművészek, szobrászok, 

képzőművészek, 

tárgyalkotók, 

fotóművészek kiállításai

kulturális értékek 

bemutatása, 

népszerűsítése, a 

térség alkotóinak 

bemutatkozási 

lehetőség

havi egy alkalom áprilistól 

október végéig, egy tárlat 

három hétig látogatható

840
Velencei-tavi 

Galéria
folyamatos egyeztetések

K
ö
z
m

ű
v
el

ő
d

és
i 

a
la

p
sz

o
lg

á
lt

a
tá

so
k

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 

biztosítása



Doni Hősök Emléknapja - 

városi ünnepség

ünnepek 

kultúrájának 

megismertetése, 

emlékezetkultúra 

fejlesztése

14.jan 40

Gárdony, rk. 

Templom előtti 

emlékmű

folyamatos egyeztetések

A Kommunizmus 

Áldozatainak Emléknapja

ünnepek 

kultúrájának 

gondozása, 

emlékezetkultúra 

fejlesztése

25.febr 40
Gárdony, Hősök 

Parkja
folyamatos egyeztetések

Az 1848-49 forradalom és 

szabadságharc ünnepe

ünnepek 

kultúrájának 

gondozása, 

emlékezetkultúra 

fejlesztése

2022.03.14 40
Gárdony, Hősök 

Parkja
folyamatos egyeztetések

Emlékezés az aradi 

vértanúkra

ünnepek 

kultúrájának 

gondozása, 

emlékezetkultúra 

fejlesztése

2022.10.06 40 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc - városi 

megemlékezés

ünnepek 

kultúrájának 

megismertetése, 

emlékezetkultúra 

fejlesztése

2022.10.22 40
Gárdony, Hősök 

Parkja
folyamatos egyeztetések

Képzőművészeti 

kiállítások ill. 

ismeretterjesztő és 

helytörténeti

infomális tanulás, 

települési értékek 

bemutatása, amatőr 

alkotók 

bemutatkozása

évi négy alkalom Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Idősek világnapja - 

köszöntés (ünnepi műsor, 

ebéd)

életminőség 

javítása, 

hagyományápolás, 

közösségépítés, az 

ünnep kultúrájának 

2022.10.02 230
Agárd, Nádas 

étterem
folyamatos egyeztetések

Iglice népdalkör
amatőr művészeti 

csoport támogatása

heti rendszerességgel, 

pénteken este
14

Dinnyési 

Hagyományőrző 

Központ

folyamatos egyeztetések

Kacagány citerakör
amatőr művészeti 

csoport támogatása
változó 8

Dinnyési 

Hagyományőrző 

Központ

folyamatos egyeztetések

Alborada vegyeskar 
amatőr művészeti 

csoport támogatása
heti rendszerességgel 16

Nemzedékek Háza 

(Gárdonyi iskola)
folyamatos egyeztetések

Hip-hop táncklub táncoktatás
heti rendszerességgel, 

kedden este
12 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Disco és showtánc iskola táncoktatás
heti két alkalom, hétfőn és 

csütörtökön délután
24 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések
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A hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása



Aprócska néptánc 3-4 

éveseknek

táncoktatás, 

mozgáskultúra 

fejlesztése

heti rendszerességgel, 

csütörtök délelőtt
15 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Gerlice és Gilice gyermek 

néptánc

amatőr művészeti 

csoport támogatása, 

hagyományőrzés

heti két alkalom hétfőn 

este és szombaton délelőtt
30 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Bodorka felnőtt néptánc

amatőr művészeti 

csoport támogatása, 

hagyományőrzés

heti egy alkalom 

szombaton délelőtt
12 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Amatőr gárdonyi 

színjátszókör

amatőr művészeti 

csoport támogatása

heti rendszerességgel, 

változó
20

Gárdonyi rönkvár, 

Velencei-tavi 

Galéria

folyamatos egyeztetések

Szenzomotoros torna 

Sófalvi Sándorral 

óvodásoknak

mozgáskoordináció 

fejlesztése, 

képességfejlesztés

heti két alkalom, hétfő és 

szerda délelőtt
20 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Akrobatikus rock and roll
mozgáskultúra 

fejlesztése

heti rendszerességgel, 

csütörtökön este
15 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Élőzenés táncházak a 

Kákics együttessel, 

néptáncpedagógussal

kulturális értékek 

ápolása, kulturális 

alapú 

közösségépítés

tematikus táncházak 

negyedévente
60 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Rendezvény/program/projekt 1.

Péntek Esti Hangtárlat - 

akusztikus nyáresti 

koncertek

értékközvetítés, 

zenei nevelés, 

komolyzene, jazz 

műfajok  

népszerűsítése

június második felétől 

augusztus 20-ig minden 

pénteken este hatkor

400
Velencei-tavi 

Galéria
folyamatos egyeztetések

Rendezvény/program/projekt 2.

Színházi estek sorozat 

ősztől tavaszig 

(bábszínház, színházi, 

előadóestek, tematikus 

koncertek őszi-téli)

értékközvetítés, 

zenei nevelés, 

színházhoz, 

kultúrához való 

szoktatás 

korosztályos 

módon, zenei 

nevelés

szeptembertől áprilisig 

havi egy alkalom
400 Nemzedékek Háza folyamatos egyeztetések

Rendezvény/program/projekt 3.

Térzene, szabadtéri 

koncertek 

(helyszínbiztosítással)

értékközvetítés, 

kultúrához való 

szoktatás, 

közösségépítés, a 

közösségi 

programok iránti 

érdeklődés 

felkeltése

évi négy alkalom nyári 

időszakban 
400

közterületen: 

Halászó kisfiú c. 

szobornál, tóparton, 

templomkertben, 

Szarvas szobornál

folyamatos egyeztetések

A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek 

biztosítása

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ (közművelődés+könyvtári feladatellátás): 27.157.936 Ft
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Egyéb,  

nem 

kötelezően 

ellátandó 

közmű-

velődési 

feladat

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása



Rendezvény/program/projekt 4.

Könyvtári feladatellátás: 

olvasószolgálati 

tevékenység, 

könyvkölcsönzés, 

ismeretterjesztő 

programok, író-olvasó 

találkozók, közösségi 

programok a könyvtári 

olvasók számára

könyvtári 

közművelődési 

programok, 

találkozók, 

közösségszervezés 

kulturális értékek 

mentén

nyitva:  Hétfő - 13-18

Kedd 8-12 13-18

Szerda - 13-18

Csütörtök 8-12 13-18

Péntek - 13-18

Szombat 8-12 

1 200
Klausz Gábor 

Könyvtár
folyamatos egyeztetések

megjegyzés: 2022-ben újranyit a hagyományőrző központ Vajky kúria épülete (művelődési házként és közösségi szálláshelyként), az Agárdi Közösségi Ház tereit pedig a Chernel Iskola használja. A Dinnyési 

Hagyományőrző Központ főépületében az Magyarországi Alkotóművészek Közép- és nyugat dunántúli Társaság lát el közművelődési feldatokat (hagyományőrzés, oktatás, közösségi programok, kiállítások)

A közművelődési feladatellátás mellett végzett tevékenységünk alapító okiratunk szerint: kávézó üzemeltetése a Velencei-tavi Galériában, turisztikai szálláshely üzemeltetése a Dinnyési Hagyományőrző 

Központban, kulturális turisztikai szolgáltatás a Gárdonyi rönkvár és a Gárdonyi Géza Emlékház területen.

Egyéb,  

nem 

kötelezően 

ellátandó 

közmű-

velődési 

feladat



Közművelődési alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3)

A közösségi 

tevékenység 

megnevezése

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

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Természeti értékeink. 

Előadás a vadvilágról.

Szabadidő 

hasznos eltöltése

Országos Könyvtári Napok 

2022. október
20 fő

Klausz Gábor 

Könyvtár

Zolcer János 

könyvbemutatója-

Gorbacsov titkai

Szabadidő 

hasznos eltöltése

Országos Könyvtári Napok 

2022. október
20 fő

Klausz Gábor 

Könyvtár

Lencsés Rita 

gyógynövényszakértő 

előadása

Egész életre 

kiterjedő tanulás 

feltételeinek 

biztosítása

2022. június 20 fő
Klausz Gábor 

Könyvtár

Magyar Népmese Napja
Kulturális 

értékek őrzése
2022. szeptember 30. 20 fő

Klausz Gábor 

Könyvtár

Mesedélután és 

kézműves foglalkozás

Kulturális 

értékek őrzése, 

játékos tanulás

Országos Könyvtári Napok 

2022. október
20 fő

Klausz Gábor 

Könyvtár

Húsvéti kézműves 

foglalkozás

Közös alkotás, 

játékos tanulás
2022. április 13. 20 fő

Klausz Gábor 

Könyvtár

Őszi témájú kézműves 

foglalkozás

Közös alkotás, 

játékos tanulás

Országos Könyvtári Napok 

2022. október
20 fő

Klausz Gábor 

Könyvtár

Karácsonyi kézműves 

foglalkozás

Közös alkotás, 

játékos tanulás
2022. december 14. 20 fő

Klausz Gábor 

Könyvtár

Ismerkedjünk a 

könyvtárral! Játékos 

könyvtárhasználati 

foglalkozások 

óvodásoknak.

Játékos tanulás Havi rendszerességgel 20 fő
Klausz Gábor 

Könyvtár

Ismerkedjünk a 

könyvtárral! Játékos 

könyvtárhasználati 

foglalkozások 

iskolásoknak.

Játékos tanulás Havi rendszerességgel 20 fő
Klausz Gábor 

Könyvtár

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 

biztosítása

A hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása

A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek 

biztosítása

ÉVES SZOLGÁLTATÁSI TERV KLAUSZ GÁBOR KÖNYVTÁR
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Közművelődési szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása

Életvidám aktivitás-

agytorna idősek részére

Szabadidő 

hasznos eltöltése

Heti rendszerességgel. 

Minden szombat délelőtt
15 fő

Klausz Gábor 

Könyvtár



Jóváhagyási záradék

Gárdony Város Önkormányzata a közművelődési intézmény 2022. évi szolgáltatási tervét a ______ 

számú  határoztatával jóváhagyta.

Gárdony város  önkormányzata a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ közművelődési 

intézmény szolgáltatási tervét a 2022. évi munkaterv részeként a ______ számú  határoztatával 

jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgálatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székehelyén és 

telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon 

belül ki kell helyezni.



A Kultv. 76. § (3) bekezdés a)  pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó 

felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember 

szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező 

szakember bevonásával valósítja meg.

Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, 

közösségi tevékenység végzéséhez.

Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.

Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség 

számára.

Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek 

vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással 

kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az

állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő 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;

e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét

fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását

elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;

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

Művelődő közösségek létrejöttének 

elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési 

tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín 

biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése



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 megvalósítását;

c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok

megvalósulását,

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

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.

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális

örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő

közösségek ezirányú munkáját;

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak

kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat,

tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;

c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez,

támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;

d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális

értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 

támogatja azok megvalósítását;

e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és

más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket,

szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint

A közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése

Az egész életre kiterjedő tanulás 

feltételeinek biztosítása

A hagyományos közösségi kulturális 

értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása



f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a

művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével

foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez

kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a

versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató

amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok

működését, valamint

b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és

infrastrukturális támogatást nyújt.

a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása,

kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket,

klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint

b)  felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.

a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot

fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok

megvalósítását;

b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi

gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;

c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív

iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat

szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint

d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú

használatához.

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

A hagyományos közösségi kulturális 

értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása

A tehetséggondozás és -fejlesztés 

feltételeinek biztosítása



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 programok megvalósítása.

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 művelődési 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 tanulás, amatőr művészetek                                                         

Ide tartozik:

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, 

népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 

közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti 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.


