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Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük 

támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési 

tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása; a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése; az 

egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása; a 

hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése 

feltételeinek biztosítása; az amatőr alkotó- és előadó-

művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

Felelős vezető neve Dávid István polgármester
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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

(1)  

Állami 

normatíva

(2) 

Önkormányzati 

támogatás 

(állami 

normatíván 

kívül)

(3)  

Egyéb hazai 

állami 

pályázati 

támogatás 

(NKA, 

Csoóri Alap, 

egyedi 

támogatás..)

(4)  

Európai 

Uniós 

pályázati 

támogatás

(5)  

Saját 

bevétel

(6)  

Egyéb 

bevételi 

forrás 

(adomány, 

Norvég 

Alap…)

Nyugdíjas Klub

Közösségfejlesztés,

generációk közötti kapcsolat kiépítése Heti 3 alkalom 10 fő 50-80 év közötti korosztály 280 000

Pünkösd Kupa

Közösségfejlesztés,

generációk közötti kapcsolat kiépítése,

egészséges életmódra nevelés 2021. május 24. (hétfő) 80 fő Megjelent helyi lakosok 65 000

Bányásznap

Közösségfejlesztés,

közös megemlékezés 2021. szeptember 4. (szombat) 100 fő

Megjelent helyi lakosok:

résztvevő általános iskolás gyerekek: 

fellépők 130 000

Falukarácsony Közösségfejlesztés 2021.december 17. (péntek) 100 fő

Megjelent helyi lakosok:

résztvevő általános iskolás gyerekek: 

fellépők 65 000

A hagyományos közösségi kulturális 

értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület Értékek, hagyományok őrzése, átörökítése Heti 1 alkalom 15 fő 14- 40 éves korosztály 50 000

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása

Juniális

Helyi és környékbeli amatőr előadó-művészek 

(népdalkörök,

tánccsoportok,színjátszó-csoportok) bemutatkozási 

lehetőségének biztosítása 2021.június 3-4. (csütörtök-péntek) 400 fő

Megjelent helyi lakosok:

résztvevő általános iskolás gyerekek: 

fellépők,

fellépés 380 000

Digitális tartalomszolgáltatás,

az információs és kommunikációs 

technológiákhoz való hozzáférés 

biztosítása Digitális szakadék csökkentése

folyamatos(a közösségi szolgáltató hely 

nyitvatartási idejében,

heti 3 alkalom változó Helyi lakosok 540 000

1 510 000

1 510 000 0 0 0 0 0

Egyéb,  nem 

kötelezően 

ellátandó 

közmű-

velődési 

feladat

Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 1 510 000
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elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési 

tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA

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



Jóváhagyási záradék

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődési közösségi színtér 2021. évi 

szolgáltatási tervét a 21/2021. (III.4.) határozatával jóváhagyta.

Szuhakálló, 2021. 03.11.  

        Dávid István
        polgármester

Kihirdetési záradék

Közzétéve: Szuhakállói Közösségi Tér (Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.); Idősek Klubja (Szuhakálló, 

Kossuth u. 5.).

Szuhakálló, 2021. 03.11.  

        Dávid István
        polgármester


