
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

14/2021. (II.24.) számú 

 

H a t á r o z a t a  

 

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 

2021. évi intézményi és könyvtári munkatervének, valamint szolgáltatási tervének 

elfogadásáról  

 

Törökszentmiklós Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébe foglalt 

felhatalmazása alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

feladat-és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet által kihirdetett 

veszélyhelyzetre, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdés a) pontja és 68. § (1) bekezdése 

alapján az alábbi döntést hozza:  

 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 

mellékletét képező, az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és 

Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2021. évi intézményi és könyvtári 

munkatervét, valamint szolgáltatási tervét megismerte és azt elfogadja. 

 

Felelős: Markót Imre polgármester 

Medgyessy Klára igazgató 

 

Határidő: Folyamatos 

K.m.f. 

 

 

         Markót Imre 

         polgármester 

 

 

Erről értesülnek: 

1. Törökszentmiklós Város Polgármestere 

2. Törökszentmiklós Város Jegyzője 

3. Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti 

Gyűjtemény intézményvezetője 

4. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár 

5. Szervezési Osztály 

6. Irattár  



 

 

AZ IPOLYI ARNOLD MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS 

BUTYKA BÉLA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

 2021. ÉVI MUNKATERVE 
 

Az intézményi feladatok négy szakterületre készülnek: 

 

- Közművelődési szakfeladat 

- Könyvtári szakfeladat  

- Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény múzeumi feladatai (Almásy út 20.) 

- Tartalmazza az óballai és surjányi közösségi házak fenntartásának rezsi 

költségét, illetve a fiókkönyvtárak dokumentum-ellátását 

 

- külön, Alapító okiratunkban nem rögzített feladatként városi nagyrendezvények 

 

„Kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszíteni könnyű.” 

Kodály Zoltán 

Az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 

közfeladatot ellátó, nonprofit intézmény. Szolgáltatásai közül számos a törvény által 

ingyenes, vagy kedvezményes. A törvény célja a közösségi közművelődés, és a 

közgyűjteményi tevékenység biztosítása, a helyi lakossághoz történő akadálymentes 

eljuttatása, a kultúrához való hozzáférés valódi esélyegyenlőségének megteremtése. A 

kulturális normatíva visszaállítása és emelése ezt a célt is szolgálja.  

2021-ben bevételünket 30.127.300,- Ft-tal tervezzük, mozgásterét nem szűkítve, nagy 

tervekkel, kiemelkedően magas szakmai felkészültséggel. 

Az IKK a megye harmadik, városunk és a járás legnagyobb kulturális, közösségi intézménye. 

A 300 éves Törökszentmiklóson mindig is kultúraszerető, kultúrapártoló emberek éltek, akik 

éltetik a pezsgő kulturális életét. Impozáns épületbe költözve, a mai kornak megfelelő tárgyi 

és informatikai feltételekkel felszerelt Intézményünk 2012 őszén nyitotta meg kapuit. Ezzel a 

munkatervvel szeretnénk hozzájárulni, hogy a Tisztelt Képviselő-testület is megismerhesse 

intézményünk közművelődési, könyvtári, és múzeumi szolgáltatásait, tevékenységeit, 

programjait. Közel 120.000 dokumentummal, több mint 100 féle napilappal és folyóirattal, 

6000-nél is több audiovizuális dokumentummal várjuk Olvasóinkat, Látogatóinkat. Digitális 

Jólét Pontként kedvezményes díjszabású internet- és számítógép-használatot, ingyenes wi-fi-t 

biztosítunk látogatóinknak. Állandó és időszaki kiállításokkal, színházi előadásokkal, komoly 

és könnyűzenei koncertekkel, előadásokkal állunk a lakosság és az érdeklődők 

rendelkezésére. Az Ipolyi Közművelődési Központ igazi közösségi színtér. Gyorsan változó 

világunkban igyekszünk minden korosztálynak közvetíteni a kultúrát. Könyvtárunk részlegeit 

(felnőtt könyvtár, olvasóterem, Tóth Sándor Helyismereti Gyűjtemény, folyóirat-olvasó, 

gyermekkönyvtár, zenei- és médiatár, Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény) heti 40 órában 

látogathatják olvasóink, látogatóink, keddtől szombatig. Nyitva tartásunkat igyekszünk az 

olvasói igényekhez igazítani. A 21. század követelményeihez igazodva honlapunk mellett 

közösségi oldalunkon is tájékozódnak programjainkról, eseményeinkről. 

A 2021. ÉVI MUNKATERV HAVI BONTÁSBAN 

JANUÁR 



 

 

Kötelező zárva tartás miatt program nem tervezhető 

 

FEBRUÁR 

Kötelező zárva tartás miatt program nem tervezhető 

 

MÁRCIUS 

Táncház a Szalonna és Bandája zenekarral 

Történelmi játszóház 

Internet Fiesta 

Zsigray-bérlet előadás 

 

ÁPRILIS 

Költészet napja 

Királyhegyi Pál előadás 

Zsigray-bérlet előadás 

Nyulász Péter 

 

MÁJUS 

Majális 

Miénk itt a ház! – gála 1. rész 

Városi Gyereknap 

Nemzetközi Akusztikus Gitárest 

Nemzetközi Népzenei Fesztivál 

Kriston Andrea előadása 

12 órás vetélkedő 

Félkövérdőlt slam poetry 

Kodály Kamarakoncert 

 

JÚNIUS 

Gyerek Juniális 

Ünnepi Könyvhét 

Balatoni József író-olvasó találkozó 

Nagy Tibor újságíró-író könyvbemutató 

Múzeumok éjszakája, Szent Iván-éj (Langaléta Garabonciások, Sárkánylányok) 

Baráti Főzőverseny 

Kodály Filharmónia Psalmus Hungaricus 

Almásy János Nyugdíjasklub 35 éves jubileumi estje 

 

JÚLIUS 

Szentmiklósi Napok városi rendezvénysorozat 

Fogathajtók Baráti Találkozója 

Kodály Kamarakoncert 

 

AUGUSZTUS 

Szentmiklósi civil-zenei forgatag 



 

 

VI. Töröki Szárnyas napja 

 

 

SZEPTEMBER 

Dr. Buda László előadás 

Zsigray-bérlet előadás  

Dumaszínház 

Darvasi László író-olvasó találkozó 

Móra Könyvkiadó vándorkiállítása (Fekete István vagy Bálint Ágnes, stb.) 

Népmese napja 

Lóci játszik klubkoncert 

 

OKTÓBER 

Országos Könyvtári Napok programjai (szervezés alatt) 

Megyei Kórustalálkozó 

Kodály Kamarakoncert 

Őszi Táncház a Tarsoly zenekarral 

Intim Torna Illegál klubkoncert 

 

NOVEMBER 

Gaál Autentika 

Zsigray-bérlet előadás 

Gaál András emlékest 

Rajzfilmünnep 

Kodály Kamarakoncert 

Alvin és Mókusok koncert 

 

DECEMBER 

Ne add fel! – gála 

Miénk itt a ház! – gála 2. rész 

RockKarácsony 

 

IDŐPONT NÉLKÜL/SZERVEZÉS ALATT 

AztaQ Zenei TehetségQutató 

Színház-busz 4 alkalommal (kulturális célú kirándulás) 

Gózon-bérlet 

Filharmónia-bérlet 6 előadással 

Kakaó-koncert 3 alkalommal 

Családi játszóház 4 alkalommal 

 

 

Író-olvasó találkozók szervezés alatt: Benkő László, Bíró Szabolcs, Nagy Tibor 

 

Természetesen az Intézményhez tartozó csoportok, nyelvtanfolyamok, terembérletes 

előadások stb. folyamatosan működnek (saját munkatervük alapján) a hét mindennapján. 



 

 

Intézményünk közművelődési és könyvtári részlege egyaránt készül a Minősített Cím 

megszerzésére. 

2021-es nyári táboraink 

Időpont Tábor 

június 16-23. Cimbora tábor (25 fő)  

június 21-25. Balett tábor (20 fő) Manótanya (5-10 fő) 

július 5-10. Kalandtábor (25 fő) Manótanya (5-10 fő) 

július 12-16. Háziasszony és barkácstábor (25 fő) Manótanya (5-10 fő) 

július 19-23. Ökotábor (25 fő) Manótanya (5-10 fő) 

július 5-9. Varázsceruza rajztábor (25 fő) Manótanya (5-10 fő) 

július 26-30. Vízimanó I. (25 fő) Manótanya (5-10 fő) 

augusztus 2-6. Vízimanó II. (25 fő) Manótanya (5-10 fő) 

augusztus 9-13. Vízimanó III. (25 fő) Manótanya (5-10 fő) 

augusztus 16-19.  Manótanya (5-10 fő) 

augusztus 23-27.  Manótanya (5-10 fő) 

 

2021-es kiállításaink tervezete  

Hónap Kiállítás 

Április Szlamecz Béla, Berényi Kata, Darmó Éva 

képzőművészeti kiállítás 

Május Porcelánbaba kiállítás 

Június „Csíksomlyóba menék …” – Návay Ákos 

vándorfényképész kiállítása 

Július Balla István bőrszobrász kiállítása 

Augusztus Varga Rita kiállítása 

Szeptember Kézzel szőtt szőnyegek kiállítása 

Október XXIV. „Alföldi tájak, emberek” fotópályázat 

kiállítása 

November Foltozgatók Patchwork kiállítása 

December Adventi kiállítás 

 

Vándoroltatható kiállítások: 

Árpád-házi királyok és szentek arcképcsarnoka című kiállítás. 28 kép- 28 db posztamens-

28 db terítő a képek alá. 

Kada István törökszentmiklósi születésű naiv festő (15 db festmény és 2 db életrajzi adat 

keretben). 

Fontosnak tartom az irodalom, a magyar nyelv, az olvasás szeretetét előtérbe helyezni, ezért 

évről-évre egy adott olvasmányt dolgozunk fel gyermekek és felnőttek bevonásával. 

Ipolyi Kulturális Kurzus néven előadás sorozatot indítottunk el, amely nagy siker volt a 

hozzánk ellátogatók körében, ennek folytatását tervezzük.  

Több híres, magyar zenekarral (pl. Road, Quimby) jó kapcsolatot kiépítve turné állomásként 

kerültünk be a nagy rendszerbe. Ez nemcsak az intézmény, de a város jó hírét is viszi 



 

 

országos szinten. Ezek a koncertek plusz bevételi forrást jelentenek az elmúlt évhez 

hasonlóan.  

Intézményünk egyik kulcsfontosságú feladata, területe az ifjúság „mozgósítása”, bevonása a 

közművelődési, közösségi színterekre. 

  



 

 

BUTYKA BÉLA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2021-ES MUNKATERVE 

KIÁLLÍTÁSOK: 

Mestersége: Fényképész 

                                                                                    március - április   

Bemutatkozik a nagykörűi alkotótábor / Tóth tünde festményei /             

Grint Vilmos festményei  

                                                                                    április – június   

Kiállítás a „Gyermekek az épített és természeti környezet védelméért” 

országos rajzpályázat munkáiból                  

                                                                          szeptember – október  

 Nagy János és Berecz Sándor fafaragók kiállítása 

                                                                          november - december 

ELŐADÁSOK: 

A szolnoki művésztelep ásatásáról     Kertész Róbert régész előadása     

                                                                                        április 

Balaszentmiklóstól Törökszentmiklósig   Héja László előadása 

                                                                                         június    

Dinoszauruszok Magyarországon   Ősi Attila előadása  

                                                                                        október 

TÁBOROK, JÁTSZÓHÁZAK, FOGLALKOZÁSOK: 

Kézműves foglalkozások: március 14. Történelmi játszóház  

                                            június 19.  Kézműves foglalkozás a múzeumok éjszakáján 

Nyári táborok 

A Közművelődési Központ táborai (június – július)A 

városvédő egyesület tábora (június) 

EGYÉB RENDEZVÉNYEK: 

Múzeumok éjszakája június 19. 

ÁLLANDÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

                              Tárlatvezetés, óvodai és iskolai csoportok fogadása,  

                               A raktári anyag rendezése, leltározása 



 

 

Az állandó kiállítás átrendezése 

A könyvállomány katalogizálása 

                               Kutatók, diákok számára segítségnyújtás a kívánt témában 

KUTATÁSI TÉMÁK: 

 Törökszentmiklós történeti kronológiája – Máig hiányzik egy városunk és 

térsége történetének időrendi vázlatát bemutató munka, melyet haszonnal 

forgathatnának az oktatók, helytörténeti kutatók és mindenki, akit érdekel 

településünk története. 

Történeti források feltárása a város történetéhez – Újabb középkori és 

újkori okleveles és egyéb jellegű írott források felkutatása és feldolgozása, 

mely Törökszentmiklós 14-19. századi történelmében mutatkozó hiátusok 

kiegészítéséhez járulna hozzá. 

18-19. századi latin nyelvű Canonica Visitatiók  - Az egri egyházmegye 

egyházlátogatási jegyzőkönyveinek lefordításával egy újabb forráscsoport 

válik hasznosíthatóvá Törökszentmiklós történetének a 18. század 

közepétől a 19. század közepéig terjedő időszakának történetéhez. 

Törökszentmiklós térségének közép- és kora újkori történeti topográfiája – 

Az írott források, térképek, régészeti leletek segítségével ma már egy 

alaposabb képet lehet felvázolni környékünk településeiről és vízrajzáról az 

adott korszakban.   

KIADVÁNYOK  

Fejezetek Törökszentmiklós múltjából III. című tanulmánykötet 

összeállítása és kiadásra előkészítése valamint az esetleges vonatkozó 

pályázatok figyelemmel kísérése. 

Mivel az Intézmény 2021-es költségvetése a 2019-eshez hasonlóan összetett és változatlanul 

feszített tempót diktál, a dolgozóktól is hasonló intenzitású munkát követel, hogy teljesíteni 

tudjuk a kitűzött céljainkat. Az intézményi munka mellett készülünk a Törökszentmiklós 300 

rendezvénysorozat lebonyolítására, amely az egész kollektívát és intézményi infrastruktúrát 

igénybe veszi. Emellett kötelességünk a város lakossága felé, hogy minőségi tartalommal 

töltsük meg az adott infrastruktúrát. 

Törökszentmiklós, 2021. február 15. 

 

            Medgyessy Klára s.k.

          igazgató 

 



 

 

Szolgáltatási terv előlap  

Tárgyév   

Település neve   

A közművelődési alapszolgáltatás 

ellátásának módja 
  

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   
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Ipolyi Közművelődési Központ Szolgáltatási terv 2021 [20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)] 

Közművelődési 

alapszolgáltatás

ok  

Kultv. 76. § (3) 

A közösségi 

tevékenység 

megnevezése 

A közösségi 

tevékenység célja 

A közösségi 

tevékenység 

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama 

A 

közösség

i 

tevékeny

ségben 

részt 

vevők 

tervezett 

száma 

(fő) 

A közösségi 

tevékenység 

helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységben a 

helyi lakosság 

részvételi módja 

Művelődő 

közösségek 

létrejöttének 

elősegítése, 

működésük 

támogatása, 

fejlődésük 

segítése, a 

közművelődési 

tevékenységek 

és a művelődő 

közösségek 

számára 

helyszín 

biztosítása 

Baba-Mama 

Klub 

helyi közösség 

fejlesztése, kohézió 

erősítése 

folyamatosan, 2 heti 

rendszeresség 
10-15 fő 

IKK 

Gyermekkönyvtár 
tag és látogató 

IFI Klub 

helyi közösség 

fejlesztése, kohézió 

erősítése 

folyamatosan, 2 heti 

rendszeresség 
10-15 fő 

IKK Zenei és 

Médiatár 
tag és látogató 

Cimbora Klub 

helyi közösség 

fejlesztése, kohézió 

erősítése 

folyamatosan, havi 

rendszeresség 
10-15 fő 

IKK 

Gyermekkönyvtár 
tag 

Butyka Béla 

Helyismereti Kör 

helyi közösség 

fejlesztése, kohézió 

erősítése 

folyamatosan, havi 

rendszeresség 
10-15 fő 

IKK Tóth Sándor 

Helyismereti 

Gyűjtemény 

tag és látogató 

Könyvbarát Kör 

helyi közösség 

fejlesztése, kohézió 

erősítése 

folyamatosan, havi 

rendszeresség 
20-30 fő 

IKK Felnőtt 

könyvtár 

olvasóterem 

tag 

A közösségi és 

társadalmi 

részvétel 

fejlesztése 

Balatoni József 

író-olvasó 

találkozó 

olvasáskultúra 

fejlesztése 
június 25-30 fő IKK látogató, érdeklődő 

Bíró Szabolcs 

író-olvasó 

találkozó 

olvasáskultúra 

fejlesztése 
október 25-30 fő IKK látogató, érdeklődő 

Nyulász Péter 

író-olvasó 

találkozó 

olvasáskultúra 

fejlesztése 
április 20-25 fő IKK látogató, érdeklődő 



 

 

Darvasi László 

író-olvasó 

találkozó 

olvasáskultúra 

fejlesztése 
szeptember 30-40 fő IKK látogató, érdeklődő 

Költészet napja 
olvasáskultúra 

fejlesztése 
április 30-40 fő IKK látogató, érdeklődő 

Múzeumok 

éjszakája 
közösségfejlesztés 2021.06.19 

150-200 

fő 

Butyka Béla 

Helytörténeti 

Gyűjtemény 

látogató, érdeklődő 

Királyhegyi Pál 

előadás 

olvasáskultúra 

fejlesztése 
április 20-25 fő IKK látogató, érdeklődő 

Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás 

feltételeinek 

biztosítása 

Dr. Buda László 

előadás 
ismeretterjesztés szeptember 200 fő 

IKK Zsigray 

Julianna 

Színházterem 

jegyvásárló 

látogató 

Kriston Andrea 

előadás 
ismeretterjesztés 2021.05.05 250 fő 

IKK Zsigray 

Julianna 

Színházterem 

jegyvásárló 

látogató 

Digitális Jólét 

Program Pont 

lakossági 

tudásfejlesztés 
folyamatos 3-5 fő 

IKK Felnőtt 

könyvtár 
olvasó, látogató 

Internet Fiesta 
lakossági 

tudásfejlesztés 
március 

50-100 

fő 

IKK Könyvtári 

részlegek, weboldal 

olvasók, 

érdeklődők 

A hagyományos 

közösségi 

kulturális 

értékek 

átörökítése 

feltételeinek 

biztosítása 

Kiállítások 

alkotók 

bemutatkozásának 

biztosítása 

folyamatos, havi 

rendszeresség 
30-50 fő 

IKK Markóczy 

Félix Kiállítóterem 
látogató, érdeklődő 

            

            

            

Az amatőr 

alkotó- és 

előadó-

művészeti 

tevékenység 

feltételeinek 

biztosítása 

Sanctonicolaum 

Kórus 

Amatőr alkotó- és 

előadóművészeti 

csoportok 

működtetése, 

menedzselése 

folyamatos 25 fő 
IKK változó 

terembeosztás 
tag 

Foltozgatók I. 

csoport 

Amatőr alkotó- és 

előadóművészeti 

csoportok 

működtetése, 

menedzselése 

folyamatos 10 fő 
IKK változó 

terembeosztás 
tag 



 

 

Foltozgatók II. 

csoport 

Amatőr alkotó- és 

előadóművészeti 

csoportok 

működtetése, 

menedzselése 

folyamatos 10 fő 
IKK változó 

terembeosztás 
tag 

Szentmiklósi 

Fények fotóklub 

Amatőr alkotó- és 

előadóművészeti 

csoportok 

működtetése, 

menedzselése 

folyamatos 5 fő 
IKK változó 

terembeosztás 
tag 

Miklós 

Néptáncegyüttes 

csoportjai 

Amatőr alkotó- és 

előadóművészeti 

csoportok 

működtetése, 

menedzselése 

folyamatos 50 fő 
IKK változó 

terembeosztás 
tag 

Vadrózsák 

Citeraegyüttes 

Amatőr alkotó- és 

előadóművészeti 

csoportok 

működtetése, 

menedzselése 

folyamatos 15 fő 
IKK változó 

terembeosztás 
tag 

Törökszentmikló

si Népdalkör 

Amatőr alkotó- és 

előadóművészeti 

csoportok 

működtetése, 

menedzselése 

folyamatos 25 fő 
IKK változó 

terembeosztás 
tag 

A 

tehetséggondozá

s és -fejlesztés 

feltételeinek 

biztosítása 

            

            

            

            

Kulturális alapú 

gazdaságfejleszt

és 

Színházi 

előadások 

közösségi kulturális 

szolgáltatások 

szervezése 

évente 4 alkalom 250 fő 

IKK Zsigray 

Julianna 

Színházterem 

bérletvásárló, 

jegyvásárló 

látogató 

Színházbusz 

közösségi kulturális 

szolgáltatások 

szervezése, 

kulturális turizmus 

évente 6 alkalom 50 fő 
Szolnok, Szigligeti 

Színház 

bérletvásárló, 

jegyvásárló 

látogató 



 

 

Terem bérbeadás 
gazdaságfejlesztő 

szolgáltatás 
folyamatos 

30-250 

fő 
IKK épülete 

terembérlő 

rendezvényeinek 

résztvevői 

Koncertek 

közösségi kulturális 

szolgáltatások 

szervezése 

folyamatos, évi 15-20 

alkalom 

50-400 

fő 

IKK Zsigray 

Julianna 

Színházterem 

jegyvásárló 

látogató 

Egyé

b,  

nem 

kötele

zően 

elláta

ndó 

közm

ű-

velőd

ési 

felada

t 

Rendezvény/prog

ram/projekt 1. 

Városi 

nagyrendezvénye

k 

helyi kulturális 

programok 

szervezése a 

szabadidő hasznos 

eltöltésére 

évente 5 alkalom 
300-2000 

fő 

Törökszentmiklós, 

Galambos Park, 

Kossuth tér, Városi 

Strandfürdő 

látogató, érdeklődő 

Rendezvény/prog

ram/projekt 2. 
            

Rendezvény/prog

ram/projekt 3. 
            

Rendezvény/prog

ram/projekt 4. 
            



 

 

Jóváhagyási záradék 

Törökszentmiklós település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2021. évi szolgáltatási tervét a 

 ______ számú határozatával jóváhagyta. 

 
Törökszentmiklós település önkormányzata az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár  

és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény közművelődési intézmény  

szolgáltatási tervét a 2021. évi munkaterv részeként a ______ számú határozatával jóváhagyta. 

 

Kihirdetési záradék 

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődési intézmény székhelyén 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 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 közösségi és társadalmi 
részvétel fejlesztése 

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 



 

 

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

Az egész életre kiterjedő tanulás 
feltételeinek biztosítása 

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 hagyományos közösségi 
kulturális értékek átörökítése 
feltételeinek biztosítása 

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, 
szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ez irányú 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 ez 
irányú 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 

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. 



 

 

Az amatőr alkotó- és előadó-
művészeti tevékenység 
feltételeinek biztosítása 

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 tehetséggondozás és -
fejlesztés feltételeinek 
biztosítása 

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. 

Kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés 

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. 



 

 

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 helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési 
közösségi színtér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelemmel 
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 teljesség. 

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 teljesség 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. 

 


