
Közművelődési alapszolgáltatások 
Kultv. 76. § (3)

A közösségi 
tevékenység 
megnevezése

A közösségi tevékenység célja

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

(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…)

szakember bevonásával 20/2018 EMMI rendelet vhr. 5. §

Közösségi terek 
üzemeltetése 20/2018 EMMI rendelet vhr. 4. § folyamatos 

Közösségi iroda
Adminisztrációs, irodatechnikai 
támogatás, információ szolgáltatás a 
művelődő közösség számára

folyamatos 

Tolmács Kultúrájáért és 
Sportjáért Közalapítvány

A helyi civil szervezet működésének 
támogatása. A szervezet programjai 
számára helyszín biztosítása.

alkalomszerű 1 szervezet Közösségi Színtér tagság

Nyugdíjas klub
A település szépkorú lakosainak 
szabadidős programjainak helyszín 
biztosítása

heti egy alkalom 12 - 15 NYK Klub helység, 
Közösségi Szintér tagság

Kezdő jóga

Elsősorban helyi senior korosztályúak és 
mozgásban rekreációra szorulók és/vagy 
egészségmegőrzés céljából sportolni 
vágyók foglalkozása

heti egy alkalom 8-12 Közösségi Színtér tagság

Baba-Mama Klub
Kisgyermekes családoknak közösségi 
alkalmak teremtése, tanácsadás. A csoport 
programjai számára helyszín biztosítása.

havonta egy-két alkalom 10 – 15 Közösségi Színtér tagság

Foci Klub
Felnőtt, férfi amatőr csoport rendszeres 
sportolási lehetőségéhez helyszín 
biztosítása 

heti egy alkalom 10-15 Sportcsarnok tagság

Gyermek Futball 
Csoport

Futball gyakorlása, mérkőzéseken való 
részvétel, utánpótlásképzés. A csoport 
programjai számára helyszín biztosítása.

heti egy alkalom 10-15 Sportcsarnok tagság

Kézilabda Csoport
Felnőtt, női amatőr sport szervezése. A 
csoport programjai számára helyszín 
biztosítása.

heti egy alkalom 8-12 Sportcsarnok tagság

a) Művelődő közösségek létrejöttének 
elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési 

tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása
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Hip Hop gyerekeknek Gyermekek számára tánc. A csoport 
programjai számára helyszín biztosítása. heti egy alkalom 10 – 15 Közösségi Színtér tagság

Hangfürdő
Terápiás foglalkozás,  A csoport
programjai számára
helyszín biztosítása.

havonta egy alkalom 10-15 Közösségi Színtér tagság

Kokas-foglalkozás Terápiás fejlesztési lehetőség gyerekeknek,
a csoport számára helyszín biztosítása. heti egy alkalom 10 Közösségi Színtér tagság

Alapozó terápia 
gyerekeknek

Gyermekek számára mozgásfejlesztés. A 
csoport programjai számára helyszín 
biztosítása.

heti két alkalom 8-12 Közösségi Színtér tagság

Nyári napközis 
gyerektáborok

Gyermekek számára a nyári szünetben 
egész napos tematikus programok, 
pedagógus felügyelettel.

évente 4-5 hét 60 Közösségi Színtér, 
Park tagság

Déryné - Színházi 
előadás

A társadalom szélesebb rétegei számára a 
színházi darabok népszerűsítése évi 4-5 alkalom 100 Közösségi Színtér helyi és környékbeli 

lakosok

A Balassi Bálint Megyi 
Könyvtár támogatásával 
megvalósuló programok

KSZR szolgáltatás keretében 
térítésmentesen biztosított könyvtári 
rendezvények (író-olvasó találkozók, 
rendhagyó irodalom órák, gyermek 
előadások)

évi 4 alkalom 100 Közösségi Színtér helyi iskola és óvoda 
gyermekei

Jeles ünnepekhez 
kapcsolódü kézműves 
foglalkozások

Gyermekek kézügyességének fejlesztése, a
hagyományok és a szokások 
megismertetése

alkalomszerű 30-50 Közösségi Színtér helyi és környékbeli 
lakosok

Társadalmi munka Alulról jövő szerveződések támogatása, 
társadalmi felelősségvállalás alkalomszerű 20 – 30 Közösségi Színtér, 

Borház településen élők

Idősek napi rendezvény 
Szépkorúak köszöntése,
generációk közötti
kapcsolatokatelősegítő program

évi egy alkalom 100 Sportcsarnok a település 62 év fölötti 
lakosai

Jótékonysági 
rendezvények (zsibvásár, 
szüreti bál, adventi vásár)

Hagyományőrzés, jótékonyság, közös 
érdekek megvalósításának támogatása, 
alulról jövő szerveződések támogatása

alkalomszerű 500
Közösségi Színtér, 
Sportcsarnok, Park, 

Borház 

helyi és környékbeli 
lakosok

Az Aszakkör keretein 
belül szervezett 
szakkörök

Tavasz végéig tartó mézeskalács és 
vesszőfonó szakkör. Ősztől újabbak heti egy-egy alkalom 5-8 Közösségi Színtér településen élők

Adventi ablaknyitogató
Ünnepek gondozása, a helyi lakosoknak a 
település megismerését és az egészség 
megőrzését szolgáló sétálós program

évi egy alkalom 50 településszerte helyi és környékbeli 
lakosok
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b) A közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése



Farsangi felvonulás és 
lekvárverseny

Település farsangi hagyományainak 
megőrzése Február 11. 100 Közösségi Színtér helyi és környékbeli 

lakosok

Magyar Költészet napi 
rendezvény

Kulturális programok szervezése, 
megemlékezés Április 11. 30-50 Közösségi Színtér helyi és környékbeli 

lakosok

Népviselet napja Kulturális programok szervezése, a 
település népviseletének megőrzése Április 28. 40 Közösségi Színtér településen élők

Majális

Munkás Szent József ünnepének 
megünneplése, kulturális és szabadidős 
programok a Gyermekétkeztetési 
Alapítvánnyal közös szervezés

Április 29. 100 Park helyi és környékbeli 
lakosok

Szent Lőrinc Napi 
Falunap és Búcsú

A település falunapjához kapcsolódó 
hagyományok ápolása

minden év 
augusztus 10. után 

következő szombatja
500 Park helyi és környékbeli 

lakosok

Szüreti felvonulás és  
jótékonysági bál

Település szürethez kapcsolódó 
hagyományainak ápolása

minden év októberének első 
szombatja 500 helyi és környékbeli 

lakosok

Márton napi lámpás 
készítés és felvonulás Település hagyományainak ápolása November 11. 40 Közösségi Színtér településen élők

Mikulás ünnepség Ünnephez kapcsolódó hagyományok 
ápolása December 6. 200 Sportcsarnok településen élők

Adventi koncert és vásár

A településen élő, adventi ünnepkörhöz 
kapcsolódó hagyomány ápolása, 
megőrzése. Kulturális programok 
szervezése

minden év karácsonyának 
harmadik adventje 300 Templom és Borház helyi és környékbeli 

lakosok

Nemzeti ünnepek Nemzeti ünnepekről való méltó 
megemlékezés folyamatos 100 Közösségi Színtér településen élők

Kiállítás

A környéken élő alkotók munkájának 
megismertetése, a helyi nyugdíjas klub 
tagjai által és az Aszakkörön készült 
alkotások bemutatása

alkalomszerű 30-50 Közösségi Színtér helyi és környékbeli 
lakosok
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ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) #HIV!

Egyéb,  
nem 

kötelezően 
ellátandó 
közmű-
velődési 
feladat

d) A hagyományos közösségi kulturális 
értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
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ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA


