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Település neve Gyöngyösoroszi

A közművelődési alapszolgáltatás 

ellátásának módja
Közösségi színtér

Közművelődési intézmény neve
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Közösségi 

Színtére

Közművelődési intézmény székhely címe 3211. Gyöngyösoroszi Jókai u.3.

Ellátott alapszolgáltatások helyi közművelődési rendelet szerint

Felelős vezető neve Vernyihel Lívia 

Szakmai vezető neve Vernyihel Lívia

Szolgáltatási terv előlap 



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 

tevékenységben a 

helyi lakosság 

részvételi módja

(1)               

Állami 

normatíva

(2) 

Önkormányz

ati támogatás 

(állami 

normatíván 

kívül)

(3)                

Egyéb 

hazai 

állami 

pályázati 

támogatás 

(NKA, 

Csoóri 

Alap, 

egyedi 

(4)                 

Európai 

Uniós 

pályázati 

támogatás

(5)               

Saját 

bevétel

(6)               

Egyéb 

bevételi 

forrás 

(adomány, 

Norvég 

Alap…)

Hagyományőrzők

hagyományőrzés

, közösségépítés, 

népzene- 

népdalok 

ápolása, 

színjátszás

heti egy alkalom 

(kedd)
20-25 Közösségi színtér

Férfikórus

népdalok 

gyűjtése, 

népdalok 

gyakorlása, népi 

hagyományok 

ápolása, 

közösség építés

helyi egy alkalom 

(csütörtök)
12 Közösségi színtér

Jóga
heti egy alkalom 

(csütörtök)
10 Közösségi színtér

Női Klub- 

nyugdíjasok

közöségi 

együttlét 

biztosítása, 

hagyományápolá

s, 

hagyományőrzés

, népdalok 

gyűjtése, 

népdalok 

gyakorlás

heti egy alkalom 

(szerda)
20-25 Közösségi színtér

Szabadidős Lövész 

Klub

Sport lövészet 

gyakorlása, 

testedzés, 

honvédelmi 

nevelés

heti egy alkalom 

(péntek)
20 Közösségi színtér

Sportpark használat
testedzés, 

közösség építés
heti 4 alkalom 6

Közösségi színtér 

udvara 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat - Közösségi színtér
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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



Falugazdász 

fogadóóra

Tájékoztatás és 

segítség nyújtás 

a mg.-i termelők 

számára

két hetente 5-10/alkalom Közösségi színtér

Kulturházak éjjel-

nappal

Hagyományőrzé

s, közösség 

építés

2019.02.16 100 Közösségi színtér
civil szervezetek, 

Ásványokháza

Tél búcsúztató - 

Kise báb égetés

Hagyományőrzé

s, közösség 

építés,generáció

k találkozása

2019.02.19 60 Közösségi színtér Női klub

Farsangi jelmezbál 

felnőtteknek 

(Csorba-party)

Közösségépítés 2019.03.02 100 Közösségi színtér
Szabadidős Lövész 

Klub

Költészet napja, író-

olvasó találkozó

irodalmi 

ismeretterjesztés
2019.04.11 35

Bajza-ház, 

Közösségi színtér

Májusfa állítás

hagyományőrzés

, közösség 

építés, 

generációk 

találkozása

2019.04.30 60 Közösségi színtér Férfikórus

Ivó-napi Férfinap

Hagyományőrzé

s, közösség 

építés

2019.05.18 100 Közösségi színtér
Hagyományőrzők 

Egyesület, Női Klub

Juniális - bál

Közösségépítés, 

közösségi 

együttlét 

biztosítása

2019.06.01 100 Közösségi színtér Hagyományőrzők 

Óvodai ballagás

családbarát, 

generációk 

közötti kapcsolat 

kialakítása

2019.06.07 120 Közösségi színtér ÁMK óvoda

Iskolai ballagás

családbarát, 

generációk 

közötti kapcsolat 

kialakítása

2019.06.14 120 Közösségi színtér Ált.iskola

Szüreti vigadalom

hagyományőrzés

, közösség 

építés, 

generációk 

találkozása

2019.09.21 100
Közösségi színtér 

udvara 

helyi civilek, óvoda, 

iskola

Őszi találkozások - 

Csorba party

Közösség építés, 

közösségi 

együttlét 

biztosítása

2019.10.21 120 Közösségi színtér Férfikórus

K
ö

zm
ű

v
el

ő
d

és
i 

a
la

p
sz

o
lg

á
lt

a
tá

so
k

A közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése



Mártonnapi 

sokaságok

hagyományőrzés

, közösségépítés, 

generációk 

találkozása

2019.11.08 90 Közösségi színtér

Nyugdíjasok 

Mikulása

idősek 

köszöntése, 

közösségépítés

2019.12.08 200 Közösségi színtér

Mindenki 

Karácsonya
2019.12.22 200

Közösségi színtér, 

templomkert

Római Katolikus 

Egyház, helyi civil 

szervezetek 

Ó év búcsúztató

Közösségépítés, 

közösségi 

együttlét 

biztosítása

2019.12.31 100 Közösségi színtér

Nyár -Kert mozi

Ismeretterjesztés

, közösségépítés, 

generációk 

találkozása

2019.június-

augusztus (4 

alkalom)

35-

40/alkalom

Közösségi színtér 

udvara 

Civil egyeztető

Kapcsolattartás, 

rendezvények 

szervezésének 

megbeszélése, 

jogszabályi 

tájékoztatásaok

2019. január, július évi 2 alkalom Közösségi színtér

Informatika

informatika, 

kommunikációs 

eszközök 

használata, 

gyakorlás

hetente 4 

alkalommal, 

alkalmanként 6-7 

óra

20-24 fő/alkalomKözösségi színtér

Magyar Kúltúra 

Napja. 

Megemlékezés, 

filmvetítés:" Északi 

fény"

Hagyományőrzé

s, 

közösségépítés, 

irodalmi 

ismeretterjesztés

2019.01.18 20 Közösségi színtér

Községi Nőnap-Nők 

köszöntése szinházi 

előadás a Gyöngyösi 

Játékszín 

szereplésével

értékközvetítés, 

megemlékezés
2019.03.09 120 Közösségi színtér

Március 15. - 

nemzeti ünnep

nemzeti 

összetartozás 

erősítése

2019.03.14 50
Templomkert, 

Közösségi színtér

Római katolikus 

Egyház, Féfikórus
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Az egész életre kiterjedő tanulás 

feltételeinek biztosítása

A hagyományos közösségi kulturális 

értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása



Péter-Páli Arató nap

hagyományok 

felelevenítése, 

hagyományápolá

s, közösségépítés

2019.06.29-30. 150
Közösségi színtér, 

Jókai ú.
helyi civil szervezetek

Új kenyér Ünnepe -

augusztus 20.

nemzeti 

összetartozás 

erősítése

2019.08.18 70
Teplomkert, 

Közösségi színtér

Római Katolikus 

Egyház, Női Klub

1956 szabadságharc - 

és forradalom 

ünnepe

nemzeti 

összetartozás 

erősítése

2019.10.22 70
Teplomkert, 

Közösségi színtér

Római katolikus 

Egyház, Féfikórus

Színház 

mindenkinek -

Jászberényi 

Színtársulat 

előadása

színházi program 

biztosítása,  

értékközvetítés, 

színház 

kultúrájának 

elsajátítása

2019. november 100 Közösségi színtér

Nyugdíjas KI-MIT-

TUD

tehetséggondozá

s, idősebb 

korosztály 

számára 

közösségi 

együttlét 

biztosítása

2019.02.07 150 Közösségi színtér

helyi civil 

szervezetek, 

Hontravel Kft

Táncgála ált. 

iskolásoknak

tehetséggondozá

s, fiatalkorúak 

közösség építése

2019.05.27 100 Közösségi színtér helyi ált. iskola

Hagyományos 

mesterségek - 

szövés tanfolyam

hagyomány 

ápolás, 

tehetséggondozá

s, közösségépítés

őszi-téli tavaszi időszak 10 Faluház

Hagyományos 

mesterségek - 

fazekas tanfolyam

hagyomány 

ápolás, 

tehetséggondozá

s, közösségépítés

őszi-téli tavaszi időszak 10 Faluház

A tehetséggondozás és -fejlesztés 

feltételeinek biztosítása

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
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A hagyományos közösségi kulturális 

értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása



0

Rendezvény/program/projekt 1.
Véradás - 

"VÉRünkben van"

egészségügyi 

program, 

önkéntes 

segítség nyújtás

évi 3 alkalom 20-30 fő/alkalomKözösségi színtér Vöröskereszt

Rendezvény/program/projekt 2. Túrázás a szabadban

sportolás, 

erőnlét 

fenntartása, 

egészséges 

életmódra 

nevelés 

évi 2 alkalom 8-15 fő/alkalom Közösségi színtér

Rendezvény/program/projekt 3. Szemét szedés

környezetvédele

m, környezeti 

kultúra 

fejlesztése a 

fiatalok körében

évi 2 alkalom 10-12 fő/alkalomKözösségi színtér

Rendezvény/program/projekt 4. Látásvizsgálat

egészségügyi 

program, 

egészség 

fejlesztés

évi 1-2 alkalom 10-15 fő Közösségi színtér

0 0 0 0 0 0Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 0

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA
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Egyéb,  

nem 

kötelező

en 

ellátand

ó közmű-

velődési 

feladat



Jóváhagyási záradék

Gyöngyösoroszi település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2019. évi szolgáltatási 

tervét a 11/2019. (II.14.) KT. 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.


