
Közművelődési 

alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3)

A közösségi 

tevékenység 

megnevezése

A közösségi 

tevékenység célja

A közösségi 

tevékenység 

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama

A közösségi 

tevékenységbe

n részt vevők 

tervezett 

száma 

(fő/alkalom)

A közösségi 

tevékenység 

helyszíne/ 

helyszínei

A közösségi 

tevékenységbe

n a helyi 

lakosság 

részvételi 

módja

(1)               

Állami 

normatíva

kormányzati 

funkciók

(2) 

Önkormányzati 

támogatás 

(állami 

normatíván 

kívül)

(3)                

Egyéb hazai 

állami 

pályázati 

támogatás 

(NKA, 

Csoóri Alap, 

egyedi 

(4)                 

Európai 

Uniós 

pályázati 

támogatás

(5)               

Saját 

bevétel

(6)               

Egyéb 

bevételi 

forrás 

(adomány, 

Norvég 

Alap…)

Adventi Gyertyagyújtás

 az ünnep közös 

megélése, az ünnepi 

hagyomány ápolása a 

helyi lakosság 

részvételével

2021. december 50
Faluház előtti 

tér

résztvevőként, 

látogatóként
082091

Társaskör 

Kézművesszakkör 

gyerekeknek

helyszín biztosítása 

művelődő közösségek 

számára, működésük 

támogatása, fejlődésük 

segítése

havi rendszeresség 10 Faluház

önkéntes 

tevékenység és 

a szolgáltatást 

igénybevevők 

egyaránt

082091 40,000

Helyi szabadidős 

tevékenységek heti 

rendszerességű 

próbái,gyűlései továbbá 

rendezvényei (ide értve 

az aerobic, erőnléti 

torna, ping-pong is)

helyszín biztosítása 

művelődő közösségek 

számára, működésük 

támogatása, fejlődésük 

segítése, 

egészségmegőrzés

heti rendszeresség 60 Faluház

önkéntes 

tevékenység és 

a szolgáltatást 

igénybevevők 

egyaránt

082091

Néptánc

 gyermekek és az ifjúság 

művelődésének segítése, 

hagyományok ápolása

heti rendszerességgel 250 Faluház
szolgáltatás 

igénybe vétele
082091

Gyermekszínházi 

előadások

 gyermekek és az ifjúság 

művelődése
2021.  szeptember 100 Faluház

szolgáltatás 

igénybe vétele
082091 60,000

Kiállítások

közösségi élet, 

közösségfejesztő 

program biztosítása, 

kultúrák közti 

kapcsolatok kiépítése

2021. június, 

szeptember
200 Faluház

önkéntes 

tevékenység, 

szolgáltató és 

szolgáltatást 

igénybe vevő 

egyaránt 

082091 20,000

Interaktív gyerekműsor
gyermekek és az ifjúság 

művelődése
2021. október 40 Faluház

 szolgáltatás 

igénybe vétele
082091 60,000

Adománygyűjtés az 

állatok világnapja 

alkalmából

önkéntes tevékenység 

támogatása
2021. október 40 Faluház

önkéntes 

tevékenység 
082091

Baba-mama klub

közösségfejlesztő 

tevékenység, helyi 

társadalom 

kapcsolatrendszerének 

erősítése

heti rendszerességgel 10 Faluház
 szolgáltatást 

igénybe vevő
082091

Retró diafilmezős 

délután

közösségfejlesztő 

tevékenység, helyi 

társadalom 

kapcsolatrendszerének 

erősítése

2021. május, július 10 Faluház
 szolgáltatást 

igénybe vevő
082091

"Készíts egy szelfit 

Bőnyön!" pályázat

közösségfejlesztő 

tevékenység, helyi 

társadalom 

kapcsolatrendszerének 

erősítése

2021. augusztus 30 Faluház
önkéntes 

tevékenység
082091 10,000

"A nyár legszebb 

virágoskertje Bőnyön" 

pályázat

közösségfejlesztő 

tevékenység, helyi 

társadalom 

kapcsolatrendszerének 

erősítése

2021. augusztus 10 szabadtér
önkéntes 

tevékenység 
082091 10,000

Egész életre kiterjedő 

tanulás

Ismeretterjesztő 

előadások vagy kvíz

ismeretterjesztő 

alkalmak biztosítása
2021. május 50 Faluház

szolgáltatást 

igénybe vevő 
082091 12,000

"Seperjük ki a telet" 

pályázat

ünnepek kultúrájának 

gondozása a művelődő 

közösségek bevonásával, 

ünnepek helyi 

alkalmainak támogatása

2021. január-február 10 szabadtér
önkéntes 

tevékenység 
082091

Húsvéti gyermekrajz 

pályázat

ünnepek kultúrájának 

gondozása a művelődő 

közösségek bevonásával, 

ünnepek helyi 

alkalmainak támogatása

2021. március 15 Faluház

önkéntes 

tevékenység és 

szolgáltatás 

igénybe vétele

082091 18,000

Tojásfa díszítés

ünnepek kultúrájának 

gondozása a művelődő 

közösségek bevonásával, 

ünnepek helyi 

alkalmainak támogatása

2021.március 50 Faluház
önkéntes 

tevékenység
082091

Népmese napja 

alkalmából rajzverseny 

gyerekeknek

A magyar népmesék 

megismerése, 

átörökítése

2021. szeptember 15 Faluház

önkéntes 

tevékenység és 

szolgáltatás 

igénybe vétele

082091 12,000

Legötletesebb tökös 

dekoráció

helyi értékeket 

népszerűsítő és 

bemutató program 

szervezése

2021. október 50 szabadtér

önkéntes 

tevékenység és 

szolgáltatás 

igénybe vétele

082091 10,000

Közös karácsonyfa 

díszítés

ünnepek kultúrájának 

gondozása a művelődő 

közösségek bevonásával, 

ünnepek helyi 

alkalmainak támogatása

2021. november-

december
20 szabadtér

szolgáltató és 

szolgáltatást 

igénybe vevő 

egyaránt

082091

Adventi ablaknyitogató

Ünnepek kultúrájának 

gondozása a művelődő 

közösségek bevonásával, 

ünnepek helyi 

alkalmainak támogatása

2021.november, 

december
24 szabadtér

szolgáltató és 

szolgáltatást 

igénybe vevő 

egyaránt

082091

A Bőnyi Szent István 

Király Általános Iskola 

amatőr színjátszó 

csoportjának 

bemutatkozása

színházművészet 

területén amatőr 

tevékenységet folytató 

csoport támogatása, 

helyszín biztosítása

2021. október 20 Faluház

önkéntes 

tevékenység és 

a szolgáltatást 

igénybevevők 

egyaránt

082091

Zumba

tehetséggondozás- és 

fejlesztés feltételeinek 

biztosítása

heti rendszeresség 20 Faluház

önkéntes 

tevékenység és 

a szolgáltatást 

igénybevevők 

egyaránt

082091

Sportmanó 

tehetséggondozás- és 

fejlesztés feltételeinek 

biztosítása

heti rendszeresség 30 Faluház
szolgáltatás 

igénybe vétele
082091

Ovis foci

tehetséggondozás- és 

fejlesztés feltételeinek 

biztosítása

heti rendszeresség 20 Faluház
szolgáltatás 

igénybe vétele
082091

A tehetséggondozás- és 

fejlesztés feltételeinek 

biztosítása

Fejlesztő torna és 

logopédiai foglalkozás 

gyerekeknek

gyemekek és az ifjúság 

művelődése, 

felzárkóztatás

heti rendszerességgel 30 Faluház
szolgáltatás 

igénybe vétele
082091

Kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés
Termelői piac

helyi vállalkozás-és 

termékfejlesztés 

tevékenységek 

támogatása

havi rendszeresség 70 Faluház

önkéntes 

tevékenység és 

a szolgáltatást 

igénybevevők 

egyaránt

082091

BBMH bér+járulékok 2,000

BBMH üzemeltetési és 

ber. kiad.
0 252,000 0 0 2,000 0

ÖSSZESEN:

ÉVES MUNKATERV 2021

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)
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Művelődő közösségek 

létrejöttének 

elősegítése, működésük 

támogatása, számukra 

helyszín biztosítása

 A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése

Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek átörökítése 

feltételeinek biztosítása

Az amatőr alkotó- és 

előadó-művészeti 

tevékenység 

feltételeinek biztosítása


