
7. NAPIREND Ügyiratszám: BSZ/154-3/2022. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2022. február 17-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy: A közművelődési alapszolgáltatás 2022. évi szolgáltatási tervének 

jóváhagyása 
 
Előterjesztő: Bíró Imre polgármester 
 
Előkészítette: dr. Varga Viktória jegyző 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 
színterek követelményeiről 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a 
feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves 
szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig. Az (5) bekezdés értelmében a feladatellátó 
az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közösségi színtérben, illetve a 
helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon 
belül. 
 
A 2022 évi szolgáltatási terv jelen előterjesztés melléklete, javaslom annak jóváhagyását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 20/2018. (VII. 9.) EMMI 
rendelet 3. § (5) bekezdése alapján az 
előterjesztés melléklete szerinti közművelődési 
alapszolgáltatás 2022. évi szolgáltatási tervét 
jóváhagyja. 

 
Szentantalfa, 2022. február 11. 
 
 
              Bíró Imre 

  polgármester 
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Tárgyév 2022

Település neve Balatonszepezd
A közművelődési alapszolgáltatás 
ellátásának módja Közösségi színtér fentartásával

Közművelődési intézmény neve Bertha Bulcsu Közösségi Ház 

Közművelődési intézmény székhely címe 8252 Balatonszepezd Szegfű köz 1.

Ellátott alapszolgáltatások 

a.) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 
működésük támogatása, fejlődésük segítése a 
közművelődési tevékenységek és a művelődő 
közösségek számára, helyszín biztosítása

Felelős vezető neve Bíró Imre polgármester

Szakmai vezető neve Csehné Keller Nikoletta

Kitöltő neve és beosztása Csehné Keller Nikoletta közművelődési szakember

Kitöltő telefonszáma 36709461412

Kitöltő e-mail címe keller.nikol77@gmail.com

Szolgáltatási terv előlap 

mailto:keller.nikol77@gmail.com
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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…)

Foltvarró klub
helyi lakóknak 
minőségi idő 
eltöltése, 

Heti rendszerességgel 6fő
Bertha Bulcsu 

Közösségi Ház és- 
színtér

tagság

Szepezdi pacsirták

Hagyományok 
átörökítése a 
dalok kapcsán, 
minőségi együtt 
töltött idő több 
generációnak

heti rendszerességgel 10 fő
Bertha Bulcsu 

Közösségi Ház és- 
színtér

tagság

Alkotó kör szakköre

Tehetség 
kibontakoztatása, 
új ismeretek 
szerzése

Heti rendszerességgel 12fő
Bertha Bulcsu 

Közösségi Ház és- 
színtér

tagság

Sport szakkör

Egészséges 
életmódra 
nevelés, mozogni 
vágyók 
találkozássi és 
sportolási 

Heti rendszerességgel 12 fő
Bertha Bulcsu 

Közösségi Ház és- 
színtér

közösségi

nyugdíjas klub Idősek 
találkozója Havi egy alkalom 40 Fő

Bertha Bulcsu 
Közösségi Ház és- 

színtér
közösségi
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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

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 
biztosítása

A á  é i á i  é é  
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670 000

A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek 
biztosítása

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA

 
A hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 
tevékenység feltételeinek biztosítása

Magyar Kultúra Napja identitás erősítése, 
kulturális értékek Évi egy alkalom 30fő

Bertha Bulcsu 
Közösségi Ház és- 

színtér
közösségi 60 000

  
 

 
 

 

Farsang
Hagyomány őrzés. 
Generációk együtt töltött 
minőségi ideje

Évi egy alkalom 
február19. 60 fő

Bertha Bulcsu 
Közösségi Ház és- 

színtér
közösségi 180 000

  
 

 
 

 

Március 15. ünnepi megemlékezés identitás erösítése, Évi egy alkalom 50fő Kopjafa közösségi 10 000

  
 

 
 

 

Szepezd szebbé tétele
környezet védelme, 
környezettudatosságra 
nevelés

Évi egy alkalom  
Április 9. 50 fő Község több 

pontján közösségi 20 000
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Hegy-tó túra, tojásfa állítás közösség építés, családi 
minőségi időtöltés,

Évi egy alkalom 
Április 16. 150fő Község több 

pontján közösségi 30 000

  
 

 
 

 

Gyűjtemények Háza névtábla avató

Érték mentés, 
hagyomány őrzés, 

Átörökítés az új 
generáció számára, 

identitás tudat erösítése

Egy alkalom 
április 30. 60fő Gyűjtemények 

Házánál közösségi 50 000

  
 

 
 

 

Óra kiállítás Értékek bemutatása, 
ismeret bővítés

Egy alkalom 
május 13. 70fő

Bertha Bulcsu 
Közösségi Ház és- 

színtér
közösségi 10 000

  
 

 
 

 

Gyereknap nemzetközi ünnep Évi egy alkalom 
május 28. 40fő

Bertha Bulcsu 
Közösségi Ház és- 

színtér
közösségi 250 000

  
 

 
 

 

Amatőr színdarab előadás

Amatőr előadó 
művészek 

bemutatkozási 
lehetőségének 
megteremtése.

Egy alkalom 
május14. 70Fő

Bertha Bulcsu 
Közösségi Ház és- 

színtér
közösségi 10 000

  
 

 
 

 

Strandszezon nyitó ünnepség
Hagyomány őrzés. 
Generációk együtt töltött 
minőségi ideje

évi egy alkalom 
június 18. 200fő Központi strand közösségi 430 000

  
 

 
 

 

Marhagulyás főző verseny

Hagyomány őrzés, 
Gasztronómiai 
hungarikum, 
Hagyomány 
átörökítése,.Minőségi 
kultúrális szórakozás 
helyieknek  

Évi egy alkalom 
július 9. 300fő Csónak ház közösségi 300 000

  
 

 
 

 

Jancsek festmény kiáll.

Szepezdhez kötődő 
művészek 
megismertetése a 
közösséggel

Egy alkalom 
július 15. 60 fő

Bertha Bulcsu 
Közösségi Ház és- 

színtér
közösségi 10 000
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Három Templom Kultúr Utca

Szepezdhez köthető 
művészek megismerése, 
értékőrzés, kulturális 
ismeretek bővítése

Évi egy alkalom 
július22-24-ig 300fő

Község több 
közösségi terén és 

színterén
közösségi 1 500 000
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Halászléfőző verseny

hagyományőrző 
gasztronómiai program 
halászfalu révén, 
közösségépítés a 
főzőverseny kapcsán

Évi egy alkalom 
augusztus 6. 300fő Csónak ház közösségi 360 000
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Fotó kiállítás

kulturális ismeretek 
bővítése, kortárs 
művészek 
népszerüsítése

Évi egy alkalom 
augusztus 12. 60fő

Bertha Bulcsu 
Közösségi Ház és- 

színtér
közösségi 10 000

  n
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Bábszínház

Kultúrális ismeretek 
bővítése gyermekek 
számára, családok 
minőségi idő együttes 
eltöltése

Évi egy alkalom 
augusztus13. 70fő

Bertha Bulcsu 
Közösségi Ház és- 

színtér
közösségiE

gy
éb

,  
n

 
 

 
 

szepezdi sport nap
egészséges életmódra 
nevelés, családi közös 
együttlét

Évi egy alkalom 
augusztus 18. 200fő Központi strand közösségi

  
 

 
 

 

Zsíros kenyér parti

Hagyomány őrzés. 
Generációk és 
elszármazottak, 
szomszéd települések 
lakóinak találkozója.

Évi egy alkalom 
augusztus 19. 500fő Csónak ház közösségi 1 400 000

  
 

 
 

 

Falunap

szepezdi hagyományok 
felelevenítése, 
elszármazottak 
megszólítása

Évi egy alkalom 
szeptember 19. 300fő Központi strand közösségi 300 000

  
 

 
 

 

Afrikai előadás Ismeretszerzés, Egy alkalom 40fő
Bertha Bulcsu 

Közösségi Ház és- 
színtér

közösségi 10 000

  
 

 
 

 

Idősek Napja
Világ nap30 éves 
hagyomány idősekre 
megemlékezés

Évi egy alkalom 
október1. 150fő

Bertha Bulcsu 
Közösségi Ház és- 

színtér
közösségi 300 000

  
 

 
 

 

1956-os Forradalom Ünnepe Identítás erősítése Évi egy alkalom 
október 23. 50fő Gulyás lajos 

emlékmű közösségi 10 000
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Töklámpás felvonulás
Családok erősitése, 
együtt töltött minőségi 
idő

2022.november 
12. 60fő

Bertha Bulcsu 
Közösségi Ház és- 

színtér
közösségi 50 000

  
 

 
 

 

Mikulás várás
Családok erősitése, 
együtt töltött minőségi 
idő

2022.december 
3. évi egy 
alakalom

60fő
Bertha Bulcsu 

Közösségi Ház és- 
színtér

közösségi 350 000

  
 

 
 

 

Mindenki karácsonya
összetartozás erősítése, 
ünnepi hagyomány 
felelevenítése

2022.december1
7. 120fő

Bertha Bulcsu 
Közösségi Ház és- 

színtér
közösségi 250 000

  
 

 
 

 

Adventi készülődés

Közösség fejlesztés, 
lakosság közötti 
kapcsolatok 
megerősítése, vallási 
identitás erősítése

Minden év 
december négy 

vasárnapja
50fő

Az Önkormányzat 
alatti kis területnél 

közterületen
közösségi 100 000

  
 

 
 

 

Új kenyér áldás Hagyomány, vallás Évi egy alkalom 
augusztus 20. 120fő Templomkert közösségi

  
 

 
 

 

Rendezvény/program/projekt 2.

  
 

 
 

 

Rendezvény/program/projekt 3.

  
 

 
 

 

5 330 000Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 6 000 000
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Jóváhagyási záradék

Balatonszepezd település önkormányzata a …......................közművelődési intézmény szolgáltatási 
tervét a 2022. évi munkaterv részeként a ….....számú határozatával jóváhagyta.

Balatonszepezd település önkormányzata a …......................közművelődési intézmény szolgáltatási 
tervét a 2022. évi munkaterv részeként a ….....számú határozatával 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.
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