








































Közművelődési alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3)

A közösségi 

tevékenység 

megnevezése

A közösségi 

tevékenység célja

A közösségi tevékenység 

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama

A közösségi 

tevékenység-ben 

részt vevők 

tervezett száma 

(fő)

A közösségi 

tevékenység 

helyszíne/ 

helyszínei

A közösségi 

tevékenységbena a 

helyi lakosság 

részvételi módja

(1)               

Állami normatíva

(2) 

Önkormányzati 

támogatás 

(állami 

normatíván 

kívül)

(3)                

Egyéb hazai állami 

pályázati 

támogatás 

(Kubinyi Ágoston 

program, NKA, 

Csoóri Alap, 

egyedi 

támogatás..)

(4)                 

Európai Uniós 

pályázati 

támogatás

(5) Saját bevétel

(6)               

Egyéb 

bevételi forrás 

(adomány, 

stb)

Dr. Szabó András 

Közösségek 

leétrejöttének 

támogatása

havi 4 alkalom  

hétfőnként (18.30-20.00)
24 Művelődési ház tagság - közvetlen  1500/alkalom 

Aranyősz Nyugdíjas 

Klub

Közösségfejlesztés, 

közös alkotás élménye

havonta 1 alkalom 

(szombat: 14.00-18.00)
21 Művelődési ház tagság - közvetlen

Gyógytorna, Jóga, 

Cross training

Március 15-ei ünnepi 

műsor, Augusztus 20-i 

ünnepi műsor, 

Október 23-i ünnepi 

műsor

Koszorúzás, ünnepi 

műsor

2021. március 15.,  

augusztus 20.,  október 

23.

200

Művelődési ház, 

kastély melletti tér, 

kopjafa előtti tér

közvetlen            129 000    

Könyvtári órák

A helyi iskola 

bevonásával, 

ismeretátadás, 

terjesztés

havonta 1 alkalommal 20-25/alkalom Városi Könyvtár közvetlen              25 600    

Kiállítások 

(időszakos, vándor 

kiállítások)

Ismeretterjesztés, 

ismeret átadás
évente 3-4 alkalom 120

Művelődési ház, 

múzeum
közvetlen                4 800     ? 

Író-olvasó találkozó

Felnőttek és gyerekek 

számára 

ismeretátadás, 

közösségfejlesztés

évente 3-4 alkalom 140

Városi Könyvtár, 

Kiss Géza 

Múzeum

közvetlen            340 000    

Társasjáték klub

Felnőttek és gyerekek 

számára 

ismeretátadás, 

közösségfejlesztés

havonta 1 alkalom 20
Művelődési ház, 

könyvtár
közvetlen

 "40000"- a 

végösszeg nem 

tartalmazza 

Kincsek között élünk-

kerékpártúra az 

Ormánságban

Ormánság kincseinek 

bemutatása, 

ismeretátadás

évente 1 alkalommal 

(május 2. hétvégéje)
800-1000

Sellye-Ormánsági 

régió
közvetlen         1 135 000     ? 

Rajzfilmünnep

Felnőttek és gyerekek 

számára 

ismeretátadás, 

közösségfejlesztés

évente 1 alkalommal 

(november)
60-80

Művelődési ház, 

könyvtár
közvetlen              50 480    

Húsvéti, adventi 

készülődés,        

Házhoz megy a 

Mikulás

Felnőttek és gyerekek 

számára 

közösségfejlesztés

évente 1-1 alkalommal 100
Sellye város, 

Művelődési ház
közvetlen            138 740    

Filmklub
Ismeretterjesztés, 

ismeret átadás
havonta 1 alkalommal ? Művelődéi ház közvetlen

 "40000"- a 

végösszeg nem 

tartalmazza 

Magyar Kultúra 

Napja, Költészet 

Napja

közösségfejlesztés, 

ismeretátadás
2021. január, április online Városi Könyvtár közvetlen              82 800    

Márton nap

Helyi hagyományok, 

gasztró értékek 

megőrzése, ápolása 

2021. május 23. 140 Múzeum udvar tagság - közvetlen              90 800    

"Még egy kis Játék"

Népdalkincs 

megőrzése,  

közösségfejlesztés, 

közös alkotás élménye

havi 1 alkalom 18 Művelődési ház tagság - közvetlen              75 400    

Ormánsági 

Fehérhurka Fesztivál

Az itt élők és 

vendégeik 

szórakozása, 

Hagyományok 

bemutatása, ápolása

évente 1 alkalommal 300-400 Külső helyszín közvetlen  elmarad  ? 

Zlatne Noge-Arany 

Lábak 

Néptáncegyüttes 

Egyesület

Hagyományok 

ápolása
2021. november 11. 120 Művelődési ház tagság - közvetlen            150 000    

Horgolka-kézműves 

klub

Hagyományok 

ápolása
heti 1 alkalommal 13 Művelődési ház tagság - közvetlen

Tilángli Dalkör
Hagyományok 

ápolása
120 Művelődési ház tagság - közvetlen

                      -      

Rendezvény/program/projekt 1. Város nap  közösségi szórakozás 1000-1200            710 000            1 349 363    

Rendezvény/program/projekt 2.
Pünkösd az 

Ormánságban

Az itt élők és vendégeik 

szórakozása
120-150              25 400               244 028    

Rendezvény/program/projekt 3. Idősek napja közsségi szórakozás 80            110 480    

Rendezvény/program/projekt 4. Advent közsségi szórakozás 200-300

Rendezvény/program/projekt 5. Nőnap közösségi szórakozás 150            285 250    

Éves mukatervben szereplő kiadások összesítése: 3 353 750    

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN ?

Állami normatíva a bértámogatást segíti: 

5.824.280

Művelődési ház65

havonta 4 alkalommal 

(hétfőnként, 

szerdánként, 

csütörtökönként: 17.00-

18.00)

ÉVES MUNKATERV

Egyéb,  nem 

kötelezően 

ellátandó 

közmű-

velődési 

feladat

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

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

A hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása

 1000/alkalom 

Közösségfejlesztés, 

"értékes" szabadidő 

eltöltés 
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