
Közművelődési alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3)
tevékenység megnevezése célja

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama

résztvevők 

tervezett száma 

(fő)

megtervezésében, 

megvalósításában és 

értékelésében a helyi 

lakosság részvételi 

módja

ingyenes/térítéses

aikido

helyszín biztosítása felnőttek és 

gyerekek közösségi 

tevékenységéhez

heti 2x2 óra,                

hétfő 17.30-19.30   szerda 

18.00-20.00

12
lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

kenpo
helyszín biztosítása felnőttek 

közösségi tevékenységéhez

heti 1x1,5 óra             kedd 

19.30-21.00
4

lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

Stivárvány táncszínház
helyszín biztosítása, fiatalok 

közösségi tevékenységéhez

heti 1 x 1 óra hétfő 16.00-

17.00
20

lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

Mozigépész filmklub

helyi közösségépítés, 

tapasztalatcsere, kapcsolatok 

fejlesztése

havi 2 x 1 óra            

minden hónap első és 

harmadik hétfő              

18.00-20.00

14
lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

Világjárók klubja

helyi közösségépítés, 

tapasztalatcsere, kapcsolatok 

fejlesztése

havi 1x2 óra minden hónap 

utolsó hétfő   18.00-20.00
30

lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

KultúrBarkács

helyi közösségépítés, 

tapasztalatcsere, kapcsolatok 

fejlesztése

havonta 1x 20 GKH saját szervezése ingyenes

piloxing
helyszín biztosítása felnőttek 

közösségi tevékenységéhez

heti 1x1 óra         csütörtök 

19.00-20.00
20

lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

60+ Zumba
helyi idősek mozgásigényének 

támogatása

heti 2 x1-2 óra                

hétfő 10.00-11.00      hétfő 

11.00-12.00        péntek 

10.00-11.00

50

lakossági igény alapján 

60+ iroda által 

szervezett

térítéses

Ringató

helyi kisgyermekes 

családoknál, szülő-gyermek 

közötti kapcsolat erősítése

heti 1 x 2 óra           szerda 

9.30-11.30
60

lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

Kerekítő

helyi kisgyermekes 

családoknál, szülő-gyermek 

közötti kapcsolat erősítése

heti 1 x 1 óra            péntek 

10.00-11.00
10

lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

Mese Maci

helyi kisgyermekes 

családoknál, szülő-gyermek 

közötti kapcsolat erősítése

heti 1 x 1 óra                

csütörtök 10.00-11.00
15

lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

60+ Pilates
helyi idősek mozgásigényének 

támogatása

heti 1 x 2 óra           szerda 

12.00-14.00
35

lakossági igény alapján 

60+ iroda által 

szervezett

térítéses

Maminbaba

helyi kisgyermekes 

családoknál, szülő-gyermek 

közötti kapcsolat erősítése

heti 1 x 1 óra hétfő 10.00-

11.00
10

lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

KCKH bridzs klub
idős korosztály közösségi 

életének támogatása

heti 1 x 3 óra            

csütörtök 10.00-11.00
8

lakossági igény szerint 

szervezett
ingyenes

Gazdagréti Közösségi Ház - Szolgáltatási terv 2022.

b)  a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása



Új bridzs klub
idős korosztály közösségi 

életének támogatása

heti 1 x 3 óra               

hétfő 16.00-19.00
12

lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

Bridzs klub
idős korosztály közösségi 

életének támogatása

heti 1 x 2 óra              hétfő 

14.00-16.00        heti 1 x 4 

óra            csütörtök 9.00-

13.00     heti 1 x 3 óra           

péntek 10.00-13.00

24
lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

Sakk klub
idős korosztály közösségi 

életének támogatása

heti 2 x 5 óra               kedd 

és csütörtök         14.00-

19.00

8
lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

Kártya klub
idős korosztály közösségi 

életének támogatása
heti 1 x 4 óra 12

lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

Komposzt Ünnep

helyi közösség 

környezettudatos kulturális 

életének támofatása

október 10. 14.00-18.00 80
Civilek és GKH közös 

szervezése
ingyenes

Kispályás foci kupa
ifjúság és felnőtt kulturális 

életének támogatása
május 1 x 8 óra 100 GKH saját szervezése térítéses

Darts bajnokság
ifjúság és felnőtt kulturális 

életének támogatása
április 30 GKH saját szervezése térítéses

Családi csapatépítő
Generációk közötti családi 

együttműködés segítése

havi 1x vasárnap 15.00-

18.00
10 GKH saját szervezése térítéses

Ifjúsági tábor Ifjúsági közzösségfejlesztő június és július 40 GKH saját szervezése térítéses

Mesevasárnap
Gyermekes családok kulturális 

életének támogatása

havi 1 x 1 óra           

minden hónap 2. vasárnap 

10.00-11.00

120 GKH saját szervezése térítéses

Felnőtt színház
Felnőtt és idős korosztály 

kulturális életének támogatása

havi 1 x 2 óra          minden 

hónap utolsó szombat 

18.00-20.00

80 GKH saját szervezése térítéses

Amfiteátrumi esték
helyi közösség zenei kulturális 

életének elősegítése

július 1-augusztus 31    

heti 1 x 1,5 óra         

csütörtök 19.00-20.30

100 GKH saját szervezése ingyenes

Amfiteátrumi mesék
helyi gyermekek kulturális 

életének elősegítése

június 1-augusztus 31    

havi 1 x 1 óra            hónap 

utolsó keddje     18.30-

19.30

120 GKH saját szervezése ingyenes

Tinidő helyi ifjúság közösség építése havonta 2 x 3 óra 60 GKH saját szervezése ingyenes

KultúrKavalkád
helyi közösség kulturális 

életének elősegítése

január 22.                  15.00-

19.00
50 GKH saját szervezése ingyenes

Mini Karnevál helyi gyermek közösség építése
február hónapban             1 

x 3 óra
60 GKH saját szervezése térítéses

Valentin nap
helyi közösség kulturális 

életének elősegítése

február 14.                egész 

napos
200 GKH saját szervezése ingyenes

Nőnap
Helyi Közösség nő tagjainak 

köszöntése a helyi 

Önkormányzati képviselőkkel

március 8.                   

1x1,5 óra
120

Önkormányzati kérésre 

60+ iroda által 

szervezett

ingyenes

Víz világnapja helyi gyermek közösség építése március 22. 1 x 1 óra 20 GKH saját szervezése ingyenes

b)  a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése



Ovi és Suli börze

helyi kisgyermekes családok 

információval való ellátásának 

elősegítése

március hónapban             

1 x 4 óra
300 GKH saját szervezése ingyenes

Nyugdíjas húsvét
Idős korosztály közösségi 

életének támogatása

április hónapban                

1 x 4 óra
80 GKH saját szervezése ingyenes

Föld napja

helyi közösség 

környezettudatos kulturális 

életének támofatása

április 22. 1 x 3 óra 40 GKH saját szervezése ingyenes

Költészet napja
helyi közösség kulturális 

életének elősegítése

április hónapban                

1 x 1,5 óra
50 GKH saját szervezése ingyenes

Gyereknap helyi gyermek közösség építése
május utolsó szombatja     

15.00-18.00
300 GKH saját szervezése ingyenes

Tappancsfal avató
Kismamák közösségének 

építése

május utolsó szombatja     

15.00-18.01
12 GKH saját szervezése ingyenes

Szentivánéj
helyi közösség kulturális 

életének elősegítése

június 26.                   15.00-

22.00
500 GKH saját szervezése ingyenes

GKH nap
helyi közösség kulturális 

életének elősegítése

szeptember 4.              

10.00 - 19.00
300 GKH saját szervezése ingyenes

Adventi készülődés
helyi közösség kulturális 

életének elősegítése

november 20. 10.00 - 

19.00
100 GKH saját szervezése ingyenes

Zene világnapja
Helyi közösség zenei kulturális 

életének elősegítése

október 1.                  egész 

napos
100 GKH saját szervezése ingyenes

Festészet napja
helyi közösség kulturális 

életének elősegítése

október 18.                  

egész napos
500 GKH saját szervezése ingyenes

Csokit vagy csalunk helyi gyermek közösség építése
október 31                          

1x3 óra
60 GKH saját szervezése térítéses

Mikulás Posta helyi családok közösség építése
november 15-december 2 

folyamatosan
150 GKH saját szervezése ingyenes

60+ Karácsony

Helyi Közösség tagjainak 

karácsonyi köszöntése, 

Önkormányzati képviselőkkel

december                            

1 x 1 óra
130

Önkormányzati kérésre 

60+ iroda által 

szervezett

ingyenes

Civil Karácsony helyi közösség építése
december                            

1 x 2 óra
80 GKH saját szervezése ingyenes

Méhes Majális
helyi gyermek közösség 

kulturális életének elősegítése

május 1.                                 

1 x 3 óra
80 GKH saját szervezése ingyenes

Idősek világnapja
Idős korosztály kulturális 

életének támogatása

október 1.                  10.00-

11.00
60 GKH saját szervezése ingyenes

E sport mini bajnokság
gyermek és ifjúság kulturális 

életének támogatása
május eleje 30 GKH saját szervezése ingyenes

Streetball kupa
ifjúság és felnőtt kulturális 

életének támogatása
árilis vége 20 GKH saját szervezése ingyenes

Adventi vásár helyi közösség építése

november 29-december 23.                            

minden nap                 

10.00 - 20.00

5000 GKH saját szervezése ingyenes

b)  a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése



kiállítás megnyitó
helyi közösség kulturális 

életének elősegítése

havi 1 x 1 óra                  

minden hó utolsó péntek        

18.00-19.00                   

20 GKH saját szervezése ingyenes

Óvodás bérletes előadás
helyi gyermek közösség 

kulturális életének elősegítése

évi 3 alkalom                     

1 x 3 óra
500 GKH saját szervezése térítéses

Vásár
helyi igény alapján szervezett 

esemény

heti 1 x 3 óra                  

kedd 9.00-12.00
100

lakossági igény szerint 

szervezett
ingyenes

Húsvéti tojásvadászat helyi gyermek közösség építése
április 18.                     

16.00 - 18.00
500 GKH saját szervezése ingyenes

Gerinc torna
életminőséget javító 

tevékenység támogatása

heti 1 x 1,5 óra                   

hétfő 14.00-15.30
30

lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

Ízületi torna
életminőséget javító 

tevékenység támogatása

heti 1 x 1 óra                         

szerda 14.00-15.00
18

lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

Angol tanfolyam
iskolarendszeren kívüli 

tanfolyam megvalósítása

heti 1 x 4 óra                

szerda 8.30-12.30
40 GKH saját szervezése térítéses

Meridián torna
életminőséget javító 

tevékenység támogatása

heti 1 x 1 óra               

csütörtök 15.00-16.00
10

lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

Zsírégető torna
életminőséget javító 

tevékenység támogatása

heti 1 x 1 óra               kedd 

19.00-20.00
20

lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

Angol társalgási klub
iskolarendszeren kívüli 

önképző szakkör támogatása

heti 1 x 3 óra              hétfő 

9.00-12.00
14

lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

Love your belly
életminőséget javító 

tevékenység támogatása

havi 1 x 1,5 óra            

minden hó 2. hétfő         

10.00-11.30

3
lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

Sakkpalota

iskolarendszeren kívüli 

gyermek tanfolyam 

megvalósítása

heti 1 x 3 óra csütörtök 

16.30 - 19.30
6

lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

POD-IT akadémia

iskolarendszeren kívüli 

gyermek tanfolyam 

megvalósítása

heti 1 x szombat 8.00-13-

30
90

lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

Gazdagréti Sakk kupa

iskolarendszeren kívüli 

önképző szakkör közösségi 

eseményének támogatása

március                               

1 x 6 óra
80 GKH saját szervezése térítéses

Gyöngyfűző klub
népművészeti klub 

tevékenységének támogatása

heti 1 x 1,5 óra hétfő 16.30-

18.00
5 GKH saját szervezése ingyenes

Nemezelő klub
népművészeti klub 

tevékenységének támogatása

heti 1 x 2 óra szerda 10.00-

12.00
5 GKH saját szervezése ingyenes

Hangszervarázs

helyi igény alapján gyermek 

zeneművészeti csoport 

támogatása

heti 1 x 5 óra                               

hétfő 13.00-18.00
50

lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

Rock and Magic

helyi igény alapján gyermek 

táncművészeti csoport 

támogatása

heti 2 x 2 óra               kedd 

és csütörtök            16.30-

18.30

30
lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

Balett

helyi igény alapján gyermek 

táncművészeti csoport 

támogatása

heti 1 x 2 óra                      

kedd 17.00-19.00
20

lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

d)  a hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása

c)  az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 

biztosítása

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása

b)  a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése



Szivárvány táncszínház
helyi igény alapján ifjúsági 

táncművészeti csoport 

támogatása

heti 7 óra                          

szerda 16.00-18.00             

csütörtök 16.30-17.30      

péntek 16.00-20.00

40
lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

Hip-hop

helyi igény alapján gyermek 

táncművészeti csoport 

támogatása

heti 1 x 1 óra                   

péntek 17.00-18.00
10

lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

Senior Tangó

helyi igény alapján idős 

táncművészeti csoport 

támogatása

heti 1 x 1 óra kedd 18.00-

19.00
12

lakossági igény szerint 

szervezett
térítéses

Szellemi és logikai klub

hátrányos helyzetű gyermekek 

logikai képességfejlesztés 

segítése

heti 1 x 4 óra                 

péntek 16.00-20.00
30

lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

Junior Ki Mit Tud  gyermekek tehetségkutatása évi 1 alkalom 120 GKH saját szervezése ingyenes

g)  Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Szomszédok séta és szabaduló 

szoba

kulturális turizmussal 

kapcsolatos programok, 

szolgáltatások szervezése

havonta 1 x 20 GKH saját szervezése térítéses

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása

f)  a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek 

biztosítása


