
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

horgász klub

helyi közösségépítés, 

tapasztalatcsere, kapcsolatok 

fejlesztése

kéthetente 1x3 óra

kedden 16.00-18.00
16

lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

kertbarát kör

helyi közösségépítés, 

tapasztalatcsere, kapcsolatok 

fejlesztése

havi 1x2 óra                 

hétfő 18.00-20.00
12

lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

kártya klub

helyi közösségépítés, 

tapasztalatcsere, kapcsolatok 

fejlesztése

heti 1x3 óra                  

kedd 16.00-19.00
16

lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

kerekítő foglalkozás

baba-szülő kapcsolat 

fejlesztése, gyerekek zenei, 

vizuális készségének növelése

heti 1x2 óra szerda 30
lakossági önszerveződő 

csoport
térítéses

autómodell klub

helyi közösségépítés, 

tapasztalatcsere, kapcsolatok 

fejlesztése

havi 1x2 óra                 

péntek 18.00-20.00
8

lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

aikidó
egészségmegőrzés, önvédelmi 

kompetencia megszerzése

heti 2x2 óra                  

kedd és csütörtök     18.00-

20.00

10
lakossági önszerveződő 

csoport
térítéses

zumba
helyi közösség egészségének, 

kondíciójának javítása

heti 1x1 óra                

szerda 18.30-19.30
14

lakossági önszerveződő 

csoport
térítéses

callanetics
helyi közösség egészségének, 

kondíciójának javítása

heti 1x1 óra                

péntek 11.00-12.00
8

lakossági önszerveződő 

csoport
térítéses

pilates
helyi közösség egészségének, 

életminőségének javítása

heti 1x1 óra                 

péntek 10.00-11.00
20

lakossági önszerveződő 

csoport
térítéses

filmklub
helyi közösségépítés, 

ismeretterjesztés
9 alkalom 300

lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

nyugdíjas klub
idős korosztály közösségi 

életének támogatása

heti 1x2 óra, 

szerda 14.00-16.00
27

lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

jogi tanácsadás helyi közösség tájékoztatása, 
heti 1x2 óra                

szerda 16.00-18.00
4 ingyenes

Kerekasztal beszélgetés
a helyi közösség társadalmi 

részvételének erősítése
2020. február 50

lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

Babusgató

közösségi életre, családi életre 

nevelés, gyerekek 

művelődésének segítése

2020. május 80
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

Filmvetítés '56 alkalmából

közösségépítés, történelmi 

ismeretterjesztés, 

megemlékezeés

2020. október 70
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

Idősek karácsonya

családsegítés, az idősek 

kulturális aktivitásának 

erősítése

2020. december 80
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

garázsvásár közösségépítés 6 alkalom 450
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

családi rendezvények
közösségépítés, családi 

kapcsolatok erősítése
4 alkalom 250

lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

gerincjóga
csoportos egészségmegőrző, 

tartásjavító mozgásterápia

heti 1x1,5 óra               

hétfő 18.00-19.30
12

lakossági önszerveződő 

csoport
térítéses

c)  az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 

biztosítása

Kelenvölgyi Közösségi Ház - Szolgáltatási terv 2020.

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása

b)  a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése



természetgyógyászat

helyi közösség 

életminőségének javítását 

szolgáló tevékenység

heti 3x3 óra                  

hétfő, szerda, péntek 16.00-

19.00

20 aktív részvétel térítéses

helytörténeti filmvetítés
közösség történelmét 

feldolgozó ismeretterjesztés
2020. november 80

aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

helytörténeti könyvbemutató
ismeretterjesztés a helyi 

közösségnek
2020. november 30

aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

továbbképzés
ismeretterjesztés, kompetencia 

növelés
7 alkalom 350

aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

horgoló kör

helyi közösségépítés, 

tapasztalatcsere, közös 

alkotómunka

heti 1x2 óra                

szerda 18.00-20.00
6

lakossági önszerveződő 

csoport
térítéses

nemezelés

hagyományőrzés, helyi 

közösségépítés, közös 

alkotómunka

havi 1x3 óra               

péntek 17.00-20.00
6

lakossági önszerveződő 

csoport
térítéses

Újévi koncert
hagyományőrzés, 

közösségépítés
2020. január 60

aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

farsangi sváb bál
hagyományőrzés, a nemzetiségi 

kultúra ápolása
2020. február 80

aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
térítéses

nőnapi köszöntés
hagyományőrzés, 

közösségépítés
2020. március 80

aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

helytörténeti előadás

helyi közösség történelmét 

feldolgozó ismeretterjesztés, 

közösségépítés

3 alkalom 60
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

előltöltős fegyverbörze történelmi ismeretterjesztés 2 alkalom 140
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
térítéses

gyereknap

tartalmas szórakozást, tanulást 

és sportolást nyújtani a 

gyerekeknek 

2020. május 250
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

autómodell börze
helyi közösségépítés, 

tapasztalatcsere, értékmegőrzés
4 alkalom 120

aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

Szüreti sváb bál
hagyományőrzés, a nemzetiségi 

kultúra ápolása
2020. szeptember 80

aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
térítéses

Ezerjó fesztivál

hagyományőrzés, 

közösségépítés, a helyi 

identitás erősítése

2020. október 450
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

emléktábla koszorúzás

hagyományőrzés, 

közösségépítés, a történelmi 

megemlékezés

2020 november 50
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

Komolyzenei koncert
helyi művelődő közösség 

értéktárának gazdagítása
2020. november 10

aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
térítéses

Karácsonyi köszöntő

hagyományőrzés, 

közösségépítés, a helyi 

identitás erősítése

2020. december 90
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

Japán nap
hagyományőrzés, a nemzetiségi 

kultúra ápolása
2020. június 80

aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

c)  az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 

biztosítása

d)  a hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása



Batyu színház

közösségi életre, családi életre 

nevelés, gyerekek 

művelődésének segítése

2020. október 80
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
térítéses

Tavaszébresztő

közösségi életre, családi életre 

nevelés, gyerekek 

művelődésének segítése

2020. március 80
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

Gyerekszínházi előadás

közösségi életre, családi életre 

nevelés, gyerekek 

művelődésének segítése

2020. január 70
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

Rajzfilmünnep

közösségi életre, családi életre 

nevelés, gyerekek 

művelődésének segítése

2020. október 40
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

Fabula bábszínház

közösségi életre, családi életre 

nevelés, gyerekek 

művelődésének segítése

2020. május 80
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
térítéses

Adventi gyerekprogram

közösségi életre, családi életre 

nevelés, gyerekek 

művelődésének segítése

2020. december 70
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
térítéses

zenekari próba
helyi amatőr művészeknek 

infrastruktúra biztosítása

hetente 1x3 óra     

hétfőnként 9.00-12.00
6

lakosségi önszerveződő 

csoport
ingyenes

balett

képességfejlesztés, 

táncelőkészítő mozgásjavítás 

gyerekeknek

heti 1x2 óra                

szerda 16.30-18.30
15 térítéses

festőiskola

helyi amatőr művészeknek 

bemutatkozási lehetőség 

biztosítása

heti 2x3 óra          

csütörtök és péntek  16.00-

19.00

16
lakosségi önszerveződő 

csoport
ingyenes

jazz koncert

helyi amatőr művészeknek 

bemutatkozási lehetőség 

biztosítása

2 alkalom 40
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
térítéses

Ethno Sanzon koncert

helyi amatőr művészeknek 

bemutatkozási lehetőség 

biztosítása

2020. november 45
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
térítéses

fotó kiállítás

amatőr művészeknek 

bemutatkozási lehetőség 

biztosítása, ismeretterjesztés

5 alkalom 120
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

festmény kiállítás

helyi amatőr művészeknek 

bemutatkozási lehetőség 

biztosítása

5 alkalom 140
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
ingyenes

érlelő foglalkozás
helyi gyerekek iskolaérettségi 

kompetenciájának fejlesztése

hetente 1x1 óra         

szerda 16.00-17.00
3 aktív részvétel térítéses

Kicsi a bors tábor

a gyerekek kompetenciájának 

fejlesztése önismereti és 

művészeti foglalkozásokkal

2020. június 12
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
térítéses

Japán tábor

a gyerekek kompetenciájának 

fejlesztése önismereti és 

művészeti foglalkozásokkal

2020. július 10
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
térítéses

Iciri piciri tábor

a gyerekek kompetenciájának 

fejlesztése önismereti és 

művészeti foglalkozásokkal

2020. augusztus 10
aktív közreműködés, 

önkéntes segítői munka
térítéses

drámapedagógiai foglalkozás

helyi gyerekek önkifejező 

készségének, 

kommunikációjának 

fejlesztése, közösségbe való 

beilleszkedésük segítése

hetente 1x1 óra         

szerda 16.00-17.00
3 aktív részvétel térítéses

d)  a hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása

f)  a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek 

biztosítása


