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Bevezetés

A Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési Ház küldetése a - „mindenki számára, igény és

társadalmi  szükséglet  szerint  elérhető  lehetőség  biztosítása  az  iskolán  kívüli  öntevékeny,

önművelő, megismerő, művelődő és alkotó célú cselekvésre” - ezáltal az elérhető kulturális és

közművelődési  szolgáltatások  biztosítása,  hozzájárulva  a  kulturális  esélyegyenlőség

megvalósításához.

Elsődleges  célunk napjainkban is az, hogy minden korosztály találjon a kulturális palettán

olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ami értéket közvetít számára, ahol együtt lehet

hasonló  érdeklődési  körű  társaival,  ahol  tevékenységével  hozzájárulhat  a  helyi  társadalom

formálásához.

Igyekszünk szerepet vállalni a hagyományok ápolásában, megőrzésében, átadásában, valamint

a helyi kultúra gazdagításában. Az intézmény fontos színtere a helyi közösségi művelődésnek,

ezzel is erősítve a hely identitástudatot.

Az  intézményi  munkát  a  törvényen  túl  az  Alapító  okiratban  foglaltak  és  a  fenntartó

önkormányzat költségvetése határozza meg.

A művelődési ház feladatai:

• Biztosítani  a feltételeket  a szabadidő  kulturált  eltöltéséhez,  a helyi  ismeretterjesztő,

amatőr, alkotó művelődő közösségek számára. 

• Az  ismeretszerző,  az  amatőr  alkotó,  művelődő  közösségek  tevékenységének

támogatása, bemutatkozási, fellépési lehetőségek szervezése.

• A városi rendezvények szervezése és lebonyolítása.

• A szabadidő kulturális célú eltöltése, művelődési lehetőségek biztosítása

• Az egyetemes, a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése.

• Az ünnepek kultúrájának gondozása, megemlékezések szervezése.

• A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, segítése, a különböző

kultúrák közötti kapcsolatok építése, támogatása.

• A  közművelődési  és  közéleti  tevékenységek  bemutatása  a  helyi  nyomtatott  és

elektronikus médiumok által. 

• Az egész életen át tartó tanulás segítése, a társadalmi esélyegyenlőség növelése.



• Kapcsolatépítés  a  helyi,  megyei,  országos  szervezetekkel,  valamint  a  szomszédos

határmenti  települések  és  testvérvárosi  települések  kulturális  intézményeivel,

egyesületeivel.

• Települési rendezvényterv elkészítése

Személyi és tárgyi feltételek:

Az intézmény létszáma 6 fő. 

A  2019-es  költségvetési  évben  3  fő  művelődésszervező,  1  fő  könyvtáros,  1  fő  könyvtári

asszisztens és 1 fő takarítói státuszban dolgozik.

Az intézmény egy fiókkönyvtárral  is rendelkezik,  az 1 fő  könyvtári  asszisztens helyileg a

település másik részén, egy különálló épületben dolgozik.

Intézményünk sajátossága, hogy két épületben folyamatosan és egy telephelyen időszakosan

folyik a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység, amely állandó munkaszervezési és

logisztikai feladatokat eredményez. 

Az  intézményegységeinkben  a  korábbi  években  is  hétköznap  délelőtt  és  délutánonként

folyamatos volt  a nyitvatartás,  sok volt  a  hétvégi program. A hétvégi  és délutáni ügyeleti

feladatok  ellátását  a  munkatársak  rugalmas  hozzáállásának  köszönhetően  tudtuk  csak

megoldani. 

Összevont  intézményként  nehéz  a tárgyi  feltételeket  ide vagy oda sorolnunk,  hiszen azok

nagy  részét  mind  a  könyvtárban,  mind  pedig  művelődésszervező  munkához  egyaránt

használjuk.

Rendelkezünk 15 db számítógéppel, 4 db nyomtatóval 2 db multifunkciós géppel, valamint

DJP  pályázat  keretében  kaptunk  3  db  laptopot,  2  db  táblagépet,  2  db  telefont,  1  db

multifunkciós nyomtatót, valamint kül-és beltéri wi-fi hálózat került kiépítésre.

A  színházteremben  fény  és  hangtechnikával  rendelkezünk,  ami  lehetővé  teszi  színpadi

műsorok, színházi előadások fogadását. 

A kisebb szabadtéri rendezvények, ünnepek alkalmával a hangosítást egy kisebb méretű  és

kapacitású keverőpulttal oldjuk meg. 

Szabadtéri rendezvények kiemelésére egy fedett mobil színpad áll rendelkezésünkre.



A lakosság közművelődési tájékoztatása

A hagyományos plakát, szórólap mellett, egyre inkább teret nyer az interneten való hirdetés,

melyet az intézmény saját web lapján, az önkormányzat honlapján és különböző elektronikus

hirdető  felületen  való  megjelenéssel  valósítunk  meg.  Szükséges  az  intézmény  saját  web

lapjának  folyamatos  karbantartása,  fejlesztése,  mert  lassan  ez  válik  az  információáramlás

alapvető eszközévé.

Helyi közösségek, civil szervezetek szerepe a közművelődésben

• Nyitott  és befogadó intézményi  szerep  erősítésével  a  helyi  közösségek befogadása,

tevékenységük  segítése  fontos  feladatunk.  Közös  programok  megvalósításába  való

bevonásukat  alapvető  feladatnak  tekinti  az  intézmény,  hiszen  az  így  megvalósuló

programok a község lakóinak is fontosak.

• Azon civil szervezeteknek, amelyek nyilvános közművelődési programot rendeznek a

művelődési  házban,  termet  biztosítunk, ha igénylik  rendezvényeik  lebonyolításához

szakmai segítséget nyújtunk.

• -Helyi  hagyományok,  a  szőlő  és  bor  kultúra  tevékenységének  ápolására  létrejött

Szőlősgazdák  Egyesület  rendezvényeinek  segítése,  egymás  rendezvényein  való

kölcsönös részvétel.

A  művelődési  ház  olyan  közösségi  színtér,  mely  minden  korosztály,  minden  közösség

számára nyújt kikapcsolódási, szórakozási, művelődési lehetőséget. Ezen felül helyet és egyéb

(technikai, személyi) feltételeket biztosítunk a különböző oktatási, szabadidős, önszerveződő

és művészeti csoportoknak. 

A programok között vannak állandó, illetve változó, időszakos jellegűek

Állandó programok: (heti rendszerességgel működő csoportok)

• Csormolya népdalkör

• Zengő citerakör

• Cserebingó néptánc csoport

• Villongó néptánc csoport

• Felnőtt amatőr rajzkör

• Zimberi népi hangszer kör

• Jóga oktatás



• Dimitrifjak gyermek színjátszó kör

A  saját  csoportjainkon  túl  lehetőséget  adunk  a  településen  működő  egyéb  öntevékeny

csoportoknak is, összejöveteleik lebonyolítására.

• Torna felnőtteknek

• Babatorna foglalkozások a védőnővel

• Kresz oktatás

• Nyugdíjas klub

Az állandó, rendszeres foglalkozásokon túl időszakosan, illetve egy-egy alkalommal történő

összejövetelekre is helyet biztosítunk.

Az évente  egyszeri  alakommal  megvalósuló rendezvények  felsorolását  a szolgáltatási  terv

tartalmazza.

Könyvtár feladatai:

• gyűjteménnyel  kapcsolatos  tevékenységek:  fejlesztés,  feltárás,  állományba  vétel,

vonalkódozás őrzés, gondozás és rendelkezésre bocsátás 

• tájékoztatás, 

• helyben használat biztosítása, 

• olvasószolgálati feladatok: kölcsönzés, visszavételezés, könyvtári rend 

• számítógépes informatikai szolgáltatások, 

• más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása. 

• adatbázis építés

• helytörténeti anyagok digitalizálása

Éves programterv: 

• Könyvtárlátogatás  szervezése,  igényeknek  megfelelően  csoportok  fogadása  –

évszakonként az óvodás csoportok fogadása, mesedélelőtt, kézműves foglalkozás

• Civil szervezetekkel és egyházakkal való együttműködés 

• Könyvtári rendezvények szervezése a lakosság számára – Szabó Magda olvasóklub

• Költészet napja 

• Országos Könyvtári Napok 

• Népmese napja

• Igény szerinti tanfolyamok szervezése (számítógépes tanfolyam) 



• Önkormányzati  intézményekkel  való  együttműködés,  (általános  iskola,  óvoda,

egészségügy) 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a könyvtár népszerűsítését. Szolgáltatásaink minél szélesebb

körű megismertetését a lakosság körében.

Szolgáltatásajánló

• Lehetőség  van  az  intézményben  fénymásoltatni,  nyomtatni,  internetezni,  laminálni,

spirálozni. Ezek a szolgáltatások jó kihasználtsággal működnek. 

• Különálló teremrészünk van igény szerinti számítógépes és internetes oktatásra.

• Korábban tagjai voltunk az eMagyarország Információs Társadalmi közszolgálatnak

és eMagyarország Pontként működtünk, ma már egy újabb pályázat  révén Digitális

Jóléti  Ponttá  alakultunk,  és  1  fő  képzésben részt  vett  alkalmazott  segíti  a  digitális

lemaradásban lévőket.

A  szakmai  tevékenység  összessége  a  két  intézményegység  önálló,  de  összehangolt

munkájának köszönhető. 

Létavértes, 2019. február 25.



Szolgáltatási terv előlap 

Tárgyév

Település neve

Közművelődési intézmény neve

Közművelődési intézmény székhely címe

Ellátott alapszolgáltatások 

Felelős vezető neve

Szakmai vezető neve

Kitöltő neve és beosztása

Kitöltő telefonszáma

Kitöltő e-mail címe

A közművelődési alapszolgáltatás 
ellátásának módja



2019.

Létavértes

közművelődési intézmény

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház

4281 Létavértes Rózsa u.1.

Pappné Szabó Mária

Pappné Szabó Mária

06-52-376-055

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; A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek 
biztosítása; Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

letavlib@gmail.com



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

Kerekasztal

Rajzkör

Népdalkör

Citerakör

Népi hangszer oktatás

Néptánc-felnőtt

Néptánc-gyerek

Közművelődési alapszolgáltatások 
Kultv. 76. § (3)

A közösségi 
tevékenység 
megnevezése

A közösségi 
tevékenység 

célja

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 
működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 
közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása

A településen élő 
intézmények és 

civil szervezetek 
megbeszélik az 

éves 
programjaikat és 
egyeztetik azokat 

egy közös 
rendezvénytervb

en 

A helyi amatőr 
alkotók 
fejlesztése 
szakember 
segítségével

A helyi amatőr 
alkotók 
fejlesztése 
szakember 
segítségével

A helyi amatőr 
alkotók 
fejlesztése 
szakember 
segítségével

A helyi amatőr 
alkotók 
fejlesztése 
szakember 
segítségével

A helyi amatőr 
alkotók 
fejlesztése 
szakember 
segítségével

A helyi amatőr 
alkotók 
fejlesztése 
szakember 
segítségével
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Színjátszókör-gyerek

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Meseszíház

Színház felnőtteknek

Borverseny

Szüreti nap

A hal jótékony hatása

A helyi amatőr 
alkotók 
fejlesztése 
szakember 
segítségével

Az óvodás és 
általános iskolás 
gyerekek nevelő-
tanító élmény 
szerzése
Kultúrált 
szórakozás 
biztosíítása a 
településen élők 
számára
Helyi termelők 
borainak 
minősítése 
szakmai zsűri 
előtt, szakmai 
eszmecsere
Szőlősgazdák 
Egyesületével 
közösen 
szervezve, a 
helyi bor és 
szőlőkultúra 
népszerüsítése, 
bemutatása, 
hgyományőrzés
Egészségmegőrz
és, egészséges 
étkezési 
szokások 
ismertetése, 
kóstolás

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 
biztosítása

Videósok (Youtuberek) 
közönség találkozója

A fiatalokat 
leginkább 
érdeklő digitális 
tecnikai 
eszközök 
használatának 
bemutatása, 
gyakorlás

Határmenti néptánc 
találkozó

A 
hagyományőrző 
közösségek 
egymás közötti 
és zsűri előtti 
bemutatkozása



Nőnapi teadélután

Nemzeti ünnep

Trianoni megemlékezés

Archív mozi

Okt. 23-i ünnepség

Kultúra napi kiállítás

Alkotótábor

A hagyományos közösségi kulturális értékek 
átörökítése feltételeinek biztosítása

Az intézményi 
rendezvényeket 
társadalmi 
munkában 
aktívan segítő 
nők köszöntése

Ünnepi kultúra 
gondozása

Ünnepi kultúra 
gondozása

Ünnepi 
filmvetítés

Ünnepi kultúra 
gondozása

Karácsonyi ünnepség és 
helyi termelők  kirakodó 
vására

Ünnepi kultúra 
gondozása, helyi 
termelők 
termékeinek 
népszerüsítése

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 
tevékenység feltételeinek biztosítása

A 2018-as 
képzőművészeti 
alkotóttábor 
munkáinak 
bemutatása

Helyi és más 
teleülésekről 
érekző művészek 
ismkedése, 
egymás 
gyakorlatainak 
megismerése

A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek 
biztosítása

Költészet napi 
versmondó két 
korosztályban

Lehetőség 
településen élő 
gyerekek 
versmondó 
tehetségeinek 
kibontakoztatásá
ra

Amatőr ping-pong 
verseny felnőtteknek

A 
sporttevékenység 
kedvelői 
összemérhetik 
ügyességüket

Népmese napi mese 
rajzpályázat és kiállítás

Az ügyesen 
rajzoló alsó 
tagozatos 
gyerekek 
versenye



Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Málé Fesztivál 

Rendezvény/program/projekt 1. Városbál

Rendezvény/program/projekt 2. Baba, gyerek ruha börze

Rendezvény/program/projekt 3. Anyák napi virágvásár

Rendezvény/program/projekt 4. Városnap

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

Egészségmegőrz
és, egészséges 
táplálkozási 
kultúra 
terjesztése, bio 
és kukoricás 
termékek 
bemutatója, 
hagoymányőrző 
szokások

Egyéb,  
nem 

kötelezően 
ellátandó 
közmű-
velődési 
feladat

A település 
lakosainak egy 
kultúrált 
szórakoztató este 
szervezése

A településen élő 
kisgyerekes 
családoknál 
feleslegessé vált 
holmik 
csereberéje

A településen 
élők 
virágvásárlási 
lehetőségeinek 
bővítése

A településen élő 
valamennyi 
korosztály 
kultúrált 
szórakozásának 
biztosítása



ÉVES MUNKATERV

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

január 4. //13.00-17.00 30

10

15
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20

20

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

Létavértes Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház, Lv. 
Rózsa u. 1.

Civil szervezetk, 
intézmények 

képviselőinek aktív 
részvétele

heti rendszerességgel 
januártól-júniusig és 

szeptembertől-
decemberig//  18.00-20.00

Létavértes Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház, Lv. 
Rózsa u. 1.

300 000

heti rendszerességgel 
januártól-júniusig és 

szeptembertől-
decemberig//  18.00-20.00

Létavértes Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház, Lv. 
Rózsa u. 1.

300 000

heti rendszerességgel 
januártól-júniusig és 

szeptembertől-
decemberig//  18.00-20.00

Létavértes Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház, Lv. 
Rózsa u. 1.

300 000

heti rendszerességgel 
januártól-júniusig és 

szeptembertől-
decemberig//  18.00-20.00

Létavértes Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház, Lv. 
Rózsa u. 1.

300 000

heti rendszerességgel 
januártól-júniusig és 

szeptembertől-
decemberig//  18.00-20.00

Létavértes Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház, Lv. 
Rózsa u. 1.

300 000

heti rendszerességgel 
januártól-júniusig és 

szeptembertől-
decemberig//  18.00-20.00

Létavértes Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház-
Fiókkönyvtár, Lv. 

Kassai .u.8.

300 000



20

2019.01.11 / 13.00-15.00 500

250

03.09. / 14.00-24.00 60

09.07. / 12.00-20.00 100

10.18. / 16.00-21.00 80

06.01. // 9.00-14.00 100

02.16.  / 10.00-19.00 300

heti rendszerességgel 
januártól-júniusig és 

szeptembertől-
decemberig//  18.00-20.00

Létavértes Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház, Lv. 
Rózsa u. 1.

300 000

Létavértees Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház 
Színházterme, Lv. 

Árpád tér 6.

80 000

02.26.  és 11.22. /18.00-
21.00

Létavértees Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház 
Színházterme, Lv. 

Árpád tér 6.

1 400 000

Létavértesi Napközi, 
Lv. Kossuth u. 

Létavértesi Tájpajta, 
Kossuth kert

500 000

Létvértes Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház, 
Létavértes, Rózsa u. 

1. Előadóterem

200 000

Létavértesi 
Sportcsarnok, 

Létavértes 
Debreceni u. 1./c

Létavértees Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház 
Színházterme, Lv. 

Árpád tér 6.



03. 08. / 15.00-17.00 50

03.14. / 10.00-11.00 50

06.04. / 10.00-11.00 50

10. 22./ 17.00-19.00 40 0

10.23. / 10.00-11.00 50 Létavértes, Kopjafa

12.19./ 8.00-16.00

2019.01.18 /17.00-19.00 60

08.05.-08.12. 15 500.000

04.11. / 14.00-17.00 40

20

2019.09.27 / 14.00-16.00 50

Létavértees Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház 
előadaóterme, Lv. 

Rózsa u. 1.

Létavértes Kossuth 
szobor előtt és az 
Irinyi sírkertben

Létavértes, Trianoni 
emlékmű

Létavértees Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház 
előadaóterme, Lv. 

Rózsa u. 1.

1 000

Létavértes Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház 
udvara, Létavértes 

Rózsa u. 1.

25 000

Szent Kristóf 
Szálláshely, 

Létavértes, Kossuth 
u.

Létavértees Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház 
előadaóterme, Lv. 

Rózsa u. 1.

50 000

04.18 és 11.15. //13.00-
18.00 

Létavértees Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház 
előadaóterme, Lv. 

Rózsa u. 1.
Létavértees Városi 

Könyvtár és 
Művelődési Ház 

előadaóterme, Lv. 
Rózsa u. 1.

50 000



05.25. // 8.00-20.00 200

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA

2019.01.26 / 18.00-6.00 400 0

200 0

05.03. //8.00-14.00 100 0

06.29.//8.00-24.00

Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

Létavértes Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház 
előadóterem, 

Létavértes Rózsa u. 
1.

500 000

4 905 000

Arany János 
Általános Iskola, 

Uszoda és 
Sportcsarnok, Lv. 

Árpád tér 10.

04.26 és 07.05 és 11.09. // 
9.00-13.00

Létavértes Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház 
előadóterem, 

Létavértes Rózsa u. 
1.

Létavértes Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Ház 
udvara, Létavértes 

Rózsa u. 1.

2 000
Létavértes 

Sporttelep, Debrecni 
u. 1/C

100 000

5 005 000



(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…)



100 000

800 000

150 000

100 000

100 000 50 000

200 000 400 000 80 000



0

30 000

40 000

20 000

20 000

50 000

5 000

20 000



0

0

0 0

19070000

4 000 000 2 000 000

5 900 000

10 635 000 400 000 3 030 000



Jóváhagyási záradék

Kihirdetési záradék

Létavértes település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2019. évi szolgáltatási tervét a ______ számú  határoztatával 
jóváhagyta.

Létavértes település önkormányzata a _______________ közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2019. évi munkaterv részeként a 
______ számú  határoztatával jóváhagyta.

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.



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

A tehetséggondozás és -fejlesztés 

feltételeinek biztosítása



Kulturális alapú gazdaságfejlesztés



Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.

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.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.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.

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;a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő 

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;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;b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel 

kapcsolatos programokat, 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;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;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;d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok 

kiépítését és fenntartását 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;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;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;f) a lelki egészség megőrzését 

szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző 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, 

valamintg) 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, 

valamintg) 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.h) az a)–g)  pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és 

infrastrukturális támogatást nyújt.h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában 

szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

a)  iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok 

megvalósítását;a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja 

azok megvalósítását;a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, 

támogatja azok megvalósítását;

b)  iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, 

tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, 

önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, 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,c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, 

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

szervez, támogatja azok megvalósulását,

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

népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;

e)  ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző 

lehetőségeket teremt, valaminte) 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.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;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;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;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;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, valaminte) 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

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.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, valaminta) 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.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, valaminta) 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.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;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;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, valamintc) 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.



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 feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet 

kell készítenie 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 lát 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.



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.



A szolgáltatási terv naptári évre készül.

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési 

közösségi színtér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelmmel egy 

szolgáltatási tervet készít.

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a 

szakszerűség, a megbízhatóság, a  teljeskörűség.

A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás 

forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló 

dokumentuma.

Közösségi színtér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább középfokú 

végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos 

kiadásokat.

A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési terület 

érintő előirányzatokkal.

A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál legalább 

egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási körben 

megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi tevékenység 

több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a besorolást.
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