8. NAPIREND

Ügyiratszám: SZA/

/2021.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. november 11-i nyilvános ülésére
Tárgy:

A közművelődési alapszolgáltatás 2021. évi szolgáltatási tervének
jóváhagyása

Előterjesztő:

Kiss Csaba 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 2021-es év tekintetében a Képviselő-testület szolgáltatási tervet még nem fogadott el. A
szolgáltatási terv jelen előterjesztés melléklete, javaslom annak pótlólagos jóváhagyását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Szentantalfa
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 20/2018. (VII. 9.) EMMI
rendelet 3. § (5) bekezdése alapján az
előterjesztés melléklete szerinti közművelődési
alapszolgáltatás 2021. évi szolgáltatási tervét
jóváhagyja.
Szentantalfa, 2021. november 2.

Kiss Csaba
polgármester

Szolgáltatási terv előlap
Tárgyév

2021

Település neve

Szentantalfa

A közművelődési alapszolgáltatás
ellátásának módja

Közösségi színtér

Közművelődési intézmény neve

Szentantalfa Faluház

Közművelődési intézmény székhely címe

8272 Szentantalfa Kút utca 1.

Ellátott alapszolgáltatások

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

Felelős vezető neve

Kiss Csaba

Szakmai vezető neve

Hollósy-Sólyom Tünde

Kitöltő neve és beosztása

Hollósy-Sólyom Tünde Közművelődési szakember

Kitöltő telefonszáma
Kitöltő e-mail címe

36306168407
solyom.tunde@gmail.com

ÉVES MUNKATERV
Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)

A közösségi
tevékenység
megnevezése

A közösségi
tevékenység
célja

Helyi lakosoknak
Információ
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, informácció szolgáltatás szolgáltatás
Patchwork
tanfolyam
Közösségépítés
működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszín biztosítása

Közművelődési alapszolgáltatások

A közösségi
tevékenység
helyszíne/
helyszínei

A közösségi
tevékenységben a helyi
lakosság részvételi
módja

(1)
Állami
normatíva

Nyitvatartási idő

70 fő

Faluház

nem releváns

0

Heti egy alkalom

8 fő

Faluház

aktív részvétel

30 000

Közösségépítés

Havonta egy alkalom

30 fő

Faluház

aktív részvétel

100 000

Könnyűzenei koncertek Közösségépítés

Havonta egy alkalom

70 fő

Faluház

aktív részvétel

250 000

Filmvetítés

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

A közösségi tevékenység
rendszeressége vagy
tervezett időpontja,
időtartama

A közösségi
tevékenységben
részt vevők
tervezett száma
(fő)

Természettudományi
előadások
Néprajzi előadások
Falunapi mulatság
Murcifesztivál

Közösségépítés

Negyedévente

30 fő

Faluház

aktív részvétel

100 000

Kétszer egy évben
Évente egy alkalom
Évente egy alkalom

30 fő
300 fő
500 fő

Faluház
Sportpálya
Nivegy-völgy

aktív részvétel
aktív részvétel
aktív részvétel

100 000
150 000
100 000

Évente négy alkalom

70 fő

Faluház

aktív részvétel

100 000

Évente egy alkalom

70 fő

Faluház

aktív részvétel

120 000

Hagyományőrzés

Évente egy alkalom

50 fő

Faluház

aktív részvétel

70 000

Karácsonyi újborkóstoló Hagyományőrzés

Évente egy alkalom

30 fő

Faluház

aktív részvétel

30 000

Közösségépítés
Közösségépítés
Közösségépítés
Családbarát
Adventi gyertyagyújtás programokon
való részvétel
Közösségi
összetartozást
Falukarácsony
segítő
rendezvényeken
való részvétel

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek
biztosítása
Márton napi ünnepség
A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti
tevékenység feltételeinek biztosítása

A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek
biztosítása

(3)
Egyéb hazai
(2)
(4)
állami
Európai
Önkormányzati
pályázati
támogatás (állami
Uniós
támogatás
normatíván
pályázati
(NKA, Csoóri
kívül)
támogatás
Alap, egyedi
támogatás..)

(5)
Saját
bevétel

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

Nivegy Liget piac
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Egyéb,
nem
kötelezően
ellátandó
közművelődési
feladat

Helyi termelők
termékeinek
népszerűsítése
programokkal

Minden pénteken

100 fő

Faluház udvara

aktív részvétel

220 000

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA

1 370 000

Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése

1 370 000

Rendezvény/program/projekt 1.
Rendezvény/program/projekt 2.
Rendezvény/program/projekt 3.
Rendezvény/program/projekt 4.

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

0

0
1370000

0

0

0

