
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)

Csolnoki Fúvószenekar

A helyi amatőr 

zenészek 

fejlesztése 

szakember 

segítségével

minden pénteken, 18:20-

tól; kivéve augusztusban
45 fő

Német Nemzetiségi 

Táncsoport

A helyi 

tánchagyományo

kéltetése 

szakember 

vezetésével

minden péntek, 20:30-tól, 

kivéve nyári szünetben

Német Nemzetiségi 

Vegyes Kórus

A helyi 

népdalkincs 

éltetése, gyűjtése

minden kedden, kivéve 

decemberben és januárban
12 fő
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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



Dimenzió  tánccsoport

Szakember 

segítségével a 

fiataloknak 

hasznos 

szabadidő 

eltöltés,mozgásk

ultúra fejlesztés

minden pénteken, 16-tól, 

szombaton 9:30-tól; kivéve 

nyári szünetben

14 fő

Wagenhoffer Kórus

A helyi és más 

német nyelvű 

népdalkincs 

őrzése

minden hétfő, 18 órától; 16 fő

Nyugdíjas klub
társasalmi 

részvétel
csütörtökönként 15 órától 15fő

Idősek 

világnapja/Őszidő

közösségi 

részvétel
november 190

Szülők-nevelők bálja
közösségi 

részvétel
február 250

Csolnok Ring

önkéntes 

túramozgalom 

népszerűsítése

június első vasárnapja 600

Társasjáték klub
Családbarát 

program
havonta egy szombat 20

Felnőtt társastánc 

tanfolyam

kulturált 

kikapcsolódás
hetente 30
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Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 

biztosítása



Hősök napja

helyi 

megemlékezés a 

háborúk helyi 

áldozatairól

Május utolsó vasárnapja 45

Polkadélután

nemzetiségi 

hagyományápolá

s

Június hamadik szombatja 150

Farsangtemetés

nemzetiségi 

hagyományápolá

s

farsang utolsó napja 200

Bierfest

nemzetiségi 

hagyományápolá

s

Szeptember első hétvégéje 2 000

Kocsonyafesztivál
hagyományápolá

s
Farsangi időszak 70

Borbála nap

bányász 

hagyományok 

ápolása

december 4. 60

Majális
hagyományápolá

s
május 1. 2 000

Zászlófelvonások 

nemzeti ünnepeken

Március 15., augusztus 20., 

október 23.
70

Bányásznap

bányász 

hagyományok 

ápolása

Szeptember első hétvégéje 100

Falunapok
közösségi 

részvétel
Július harmadik hétvégéje 500
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A hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása



Szilveszteri bál
közösségi 

részvétel
december 31. 110

Senior Örömtánc- 

közösségi tánc

Sporttevékenység 

és „agytorna”, 

ami késlelteti a 

demencia és az 

Alzheimer-kór 

kialakulását.

Minden csütörtökön 25

Óvodás tánc
amatőr művészeti 

tevékenység

minden kedden, kivéve 

szünetekben
10

Rendezvény/program/projekt 1. Könyvtármozi

A filmmvészet 

remekeinek 

megismertetése

15 fő/alkalom

Rendezvény/program/projekt 2.
Déryné program - 

színházi előadások

kulturált 

kikapcsolódás
100 fő/alkalom

A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek 

biztosítása

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA
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Egyéb,  

nem 

kötelezően 

ellátandó 

közmű-

velődési 

feladat

A hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása



Rendezvény/program/projekt 3.
nyári szabadtáéri 

koncertek

kulturált 

kikapcsolódás, 

közösségi 

élménye

100 fő/alkalom

Rendezvény/program/projekt 4.

Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése

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

Egyéb,  

nem 

kötelezően 

ellátandó 

közmű-

velődési 

feladat



A közösségi 

tevékenység 

helyszíne/ 

helyszínei

A közösségi 

tevékenységben a helyi 

lakosság részvételi 

módja

(1)               

Állami 

normatíva

(2) 

Önkormányzati 

támogatás Ft 

(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…)

Kossuth Lajos 

Művelődési Ház és 

Könyvtár nagyterme, 

színpad

koncertek látogatása, 

tevékenység támogatása
 700.000 

Kossuth Lajos 

Művelődési Ház és 

Könyvtár nagyterme, 

színpad

fellépéseik látogatása, 

tevékenységük 

támogatása

 250.000 

Kossuth Lajos 

Művelődési Ház és 

Könyvtár nagyterme

fellépéseik látogatása  150.000 

ÉVES MUNKATERV
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Kossuth Lajos 

Művelődési Ház és 

Könyvtár nagyterme

fellépéseik látogatása, 

tevékenységük 

támogatása

Kossuth Lajos 

Művelődés Ház és 

Könyvtár klubterme

fellépéseik látogatása, 

tevékenységük 

támogatása

 150.000 

Kossuth Lajos 

Művelődés Ház és 

Könyvtár

 100.000 

Sportcsarnok

Kossuth Lajos 

Művelődés Ház és 

Könyvtár

Kossuth Lajos 

Művelődés Ház és 

Könyvtár

Kossuth Lajos 

Művelődési Ház és 

Könyvtár



Háborús emkékmű

Faluház

Kossuth Lajos 

Művelődési Ház és 

Könyvtár

Szent János park

Bányász Művelődési 

Ház – Közösségi 

Színtér 

Bányász Művelődési 

Ház – Közösségi 

Színtér 

Bányász Művelődési 

Ház - Közösségi 

Színtér

IX-es aknai 

emlékhely, 

művelődési ház

Bányász Művelődési 

Ház - Közösségi 

Színtér

Rendezvénypark



Kossuth Lajos 

Művelődési Ház és 

Könyvtár

Kossuth Lajos 

Művelődési Ház és 

Könyvtár nagyterme

Kossuth Lajos 

Művelődési Ház és 

Könyvtár nagyterme

4.063.248 1 350 000

Kossuth Lajos 

Művelődési Ház és 

Könyvtár

Kossuth Lajos 

Művelődési Ház és 

Könyvtár

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA



Szent János park

0 1 350 000 0 0 0 0Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 1350000


