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Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)
Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a
közművelődési
tevékenységek és a
művelődő közösségek
számára helyszín
biztosítása

A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése alapján
A
A közösségi
közösségi
A közösségi
A közösségi
A közösségi
tevékenység
tevékeny
A közösségi
tevékenység tevékenységben a helyi
tevékenység
rendszeressége vagy ségben
tevékenység célja
helyszíne/
lakosság részvételi
megnevezése
tervezett időpontja,
részt
helyszínei
módja
időtartama
vevők
tervezett
modern táccsoport,
Bolero Tánccsoport egészséges életmód
nevelése

heti 1 alkalom

30

rendezvénytere
m

tárgyév januárjában
egyeztetés

Büszkeségpont,
a Polgármesteri
Hivatal udvarán

nem releváns

Március 15-ei ünnepi
műsor

ünnepis műsor,
megemlékezés

2020. március 15.

50

Magyar Hősök
Emléknapja

koszorúzás, ünnepi
műsor

2020. május 31.

50

Szent István ünnep

ünnepi műsor,
kitüntetések átadás

2020. augusztus 20.

80

Megemlékezés az
1956' Forradalom és
Szabadságharc
hőseire

ünnepi műsor,
megemlékezés

2020. október 23.

50

Katolikus
templom kert
Tájház és
közösségi tér,
udvar
Büszkeségpont ,
a Polgármesteri
Hivatal udvarán

nem releváns
nem releváns

nem releváns

Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

Közművelődési alapszolgáltatások

Farsang
A hagyományos
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek biztosítása

Az amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység feltételeinek
biztosítása

BILIBÁNCS Tábor
és Fesztivál

Közösségépítés,
2020. február 15.
hagyományápolás,
családi program
Hagyományőrzés,
hagyományápolás, 2020. július 24-25-26.
közösségépítés

150

rendezvénytere
m

100

Rába ártér

tárgyév januárjában
egyeztetés a
programvezetővel
tárgyév januárjában
egyeztetés a
programvezetővel
egyeztetés az oktatási
és nevelési
intézményekkel

Mikulás nap

Mikulás napi
ünnepség

2020. december 6.

350

rendezvénytere
m

Kajos Dalkör

Közösségépítés,
zene népszerűsítés

heti 1 alkalom

20

klubterem

tárgyév januárjában
egyeztetés

Eőry Endre Dalkör

Közösségépítés,
hagyományőrzés

heti 1 alkalom

20

klubterem

tárgyév januárjában
egyeztetés

(1)
Állami
normatíva

(3)
Egyéb hazai
(2) Önkormányzati állami pályázati
támogatás (állami
támogatás
normatíván kívül) (NKA, Csoóri
Alap, egyedi
támogatás..)

(4)
Európai
Uniós
pályázati
támogatás

(5)
Saját
bevétel

(6)
Egyéb
bevételi
forrás
(adomány,
Norvég
Alap…)

A tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek
biztosítása
Győrzámolyi
Gyermek és családi
Mosolyország
programok,
Színkör- KisMacskák
közösségépítés
musical

Kulturális alapú
gazdaságfejlesztés

2020. január 11.

120

egész IKSZT

Majális

Gyermek és családi
programok,
közösségépítés

2020. május 1.

200

Sportpálya

Közösségek Hete

közösségépítés,
családi program

2020. május 9.

50

Tájház és
közösségi tér,
udvar

Falunap

Közössépépítés,
Családi és gyermek
programok

2020. június 27.

800

Sportpálya

Amatőr Zenei
Fesztivál

Zene
népszerűsítése,
közösségépítés,
Családi program

2020. augusztus 29.

150

IKSZT udvar

Autómentes Nap

Idősek karácsonya

tárgyév januárjában
egyeztetés a
programvezetővel
egyeztetés a civil
szervezetekkel,
hatóságokkal,
közreműködökkel
tárgyév januárjában
egyeztetés a
programvezetővel
egyeztetés a civil
szervezetekkel,
testvértelepüléssel,
hatóságokkal
tárgyév januárjában
egyeztetés a
programvezetővel, civil
szervezetekkel

Tömegközlekedés,
alternatív
közlekedés
2020. szeptember 22.
népszerűsítése,
Családi és gyermek
programok

150

IKSZT udvar

egyeztetés az oktatási
és nevelési
intézményekkel, civil
szervezetekkel,
hatóságokkal

Nyugdíjas
rábapatonai lakosok
vendégüllátása,
közös karácsonyi
ünnepség

200

egész IKSZT

egyeztetés a
közreműködökkel

2020. december 13.

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA

Egyéb,
nem
kötelezően
ellátandó
közművelődési
feladat

Rendezvény/program/pr
ojekt 1.
Rendezvény/program/pr
ojekt 2.
Rendezvény/program/pr
ojekt 3.
Rendezvény/program/pr
ojekt 4.
Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

0

0

0

0
0

0

0

Jóváhagyási záradék
Rábapatona Község önkormányzata a közművelődési közösségi tér (IKSZT) 2020. évi szolgáltatási
tervét a 8/2020.(I.29.) 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.

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.

