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A KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPSZOLGÁLTATÁS MEGSZERVEZÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÓ 2019. ÉVI SZOLGÁLTATÁSI TERV 

 

 

Közművelődési intézmény neve: IKSZT Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 

Közművelődési intézmény székhely címe: Csengőd, József Attila u. 29. 6222 

A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja: közösségi színtér 

 

Az alábbi szolgáltatási terv a Csengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

közművelődési feladatokról szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete, valamint a 17/2018. 

(XII.19.) önkormányzati rendelet (a helyi közművelődési feladatokról szóló 3/2018. (II.28.) 

önkormányzati rendelet módosítása) figyelembevételével készült. 

Ezek alapján a közművelődés olyan értékhordozó közösségi tevékenység, amely a lakosság 

életminőségét javítja. Feladatunk a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük 

támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása. 

 

Megvalósítani kívánjuk  

a) a helyi azonosságtudat ápolását, 

b) a kulturális hagyományok ápolását, 

c) új kulturális értékek kialakulásának támogatását, 

d) a lakosság tudásának gyarapítását, művelődési igényeinek kielégítését, 

e) Csengőd kulturális kapcsolatrendszerének szélesítését, 

f) a kulturális célú szolgáltatások és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra 

színvonalának emelését, 

g) a civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzését, 

h) a speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozását, 

i) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztését. 

 

Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során biztosítja 

mindenkinek a jogát arra, hogy 

a) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, 

a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint az ezek 
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védelmével kapcsolatos ismereteket, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a 

közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján, 

b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a közösségi színtér 

szolgáltatásait, 

c) műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai 

érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak 

szerint szervezetet alapítson, működtessen, 

d) e rendelet szerint művelődési céljai megvalósításához közösségi színteret, szervező, 

szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 

 

Csengőd kulturális igényeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével kiemelt célkitűzésünk a 

helyi hagyományok ápolása, tiszteletben tartása; valamint a hatékony, pontos, gyors 

információáramlás elősegítése és a rendezvényeken, fórumokon, közös programok 

szervezésében a különböző csoportok információcseréjének ösztönzése; valamint a településen 

megszerezhető sokszínű tudás elérésének támogatása. 

 

Hangsúlyos feladataink, melyeket az éves terv kialakításánál figyelembe vettünk: 

a) a kulturális élet gazdagítása és az emberek közötti kulturális kapcsolatok erősítése érdekében 

rendezvények szervezése, 

b) helyi értékeket védő, gazdagító összefogások, ösztönző bemutatók, találkozók szervezése, 

hagyományőrző és hagyományteremtő közösségek munkájának segítése, bemutatók, irodalmi 

estek, baráti körök szervezése, 

c) méltó megemlékezés nemzeti ünnepeinkről, 

d) amatőr művészeti csoportok, alkotó műhelyek, kiemelkedő helyi alkotók közismertté tétele 

érdekében kiállítások, bemutatók szervezése, 

e) kapcsolatok fenntartásának segítése a határon túl élő magyarsággal, a testvértelepülések 

kulturális intézményeivel hagyományokra épített közös kulturális programok szervezésével, 

f) a közművelődés elősegítése érdekében közösségi színtér működtetése, 

g) információgyűjtés, a tájékoztatás segítése a nevelési-oktatási intézmények, egyházak, 

egyesületek, alapítványok által kínált művelődési lehetőségekről, 

h) helyismereti dokumentumok és tárgyak összegyűjtésének elősegítése 

i) lakossági igény esetén a színház és múzeumlátogatások megszervezésében való 

közreműködés 
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A közművelődési feladatellátás során igénybe vehető épületek 

 

a)  Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (Közösségi színtér, közösségi tér) (6222 

Csengőd, József Attila utca 29.) épülete,  

b) Katona József Megyei Könyvtár Szolgáltatói Helye (6222 Csengőd, József 

Attila utca 29.) 

c) Képző Központ épülete (6222 Csengőd, Dankó Pista utca 1.) és  

d) a kezdeményezés jellege szerint a községben található egyéb helyiségek, illetve 

közterület. 

 

A közművelődési feladatellátás személyi feltételei 

 

A közművelődési feladatok ellátását egy fő művelődésszervező, egy fő könyvtáros és 0,5 fő 

takarító biztosítja. 

 

A közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás finanszírozását önkormányzati rendelet 

biztosítja, mely előirányzatot tartalmaz az alapvető fenntartási kiadásokra, ezen belül a 

személyi kiadásokra, a közösségi színterek fenntartásának költségeire, valamint a szakmai 

programok kiadásaira. Továbbá – mivel az Önkormányzat a közművelődési tevékenységének 

ellátásában együttműködik minden természetes személlyel és társadalmi szervezettel, akik a 

rendeletben meghatározott célok és feladatok ellátásában segítik. Ezen tevékenységek 

ellátásához, valamint egyes programok lebonyolításához – lehetőségei szerint az 

Önkormányzat költségvetési támogatást is nyújthat. 

 

A közösségi színterek nyitva tartása 

 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (6222 Csengőd, József Attila utca 29.) épülete  

Hétfő szünnap 

Kedd 9.00-12.00, 14.00-18.00 

Szerda 9.00-12.00, 14.00-18.00 

Csütörtök 9.00-12.00, 14.00-19.00 

Péntek 9.00-12.00, 14.00-18.00 

Szombat 9.00-13.00 vagy rendezvényekhez igazodva 

Vasárnap, valamint ünnepnapokon a nyitva tartás a rendezvényekhez igazodik. 
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Katona József Megyei Könyvtár Szolgáltatói Helye (6222 Csengőd, József Attila utca 29.) 

Hétfő szünnap 

Kedd 9.00-12.00, 14.00-18.00 

Szerda 9.00-12.00, 14.00-18.00 

Csütörtök 9.00-12.00, 14.00-18.00 

Péntek 9.00-12.00, 14.00-18.00 

Szombat 9.00-12.00  

 

Képző Központ épülete (6222 Csengőd, Dankó Pista utca 1.) 

A nyitva tartás a rendezvényekhez igazodik. 

 

A közművelődési alapszolgáltatások megszervezése 

 

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. §-a szabályozza a 

közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének feltételeit.  

A tervezetnek tartalmaznia kell  

- a közösségi programok megnevezését  

- a közösségi tevékenység céljának rövid leírását 

- az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását 

azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be 

- a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját 

- a közösségi tevékenységben résztvevők számát, valamint 

- a helyi lakosságnak a közösségi tevékenység megtervezésében, megvalósításában és 

értékelésében való részvételének módjait. 

 

A közművelődési alapszolgáltatások: 

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, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
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e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

Minden települési önkormányzat kötelező feladata az a) pont szerinti közművelődési 

alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében a művelődő közösségnek rendszeres és 

alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, a 

művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, valamint fórumot szervez a 

művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek 

megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 

Az 1000 fő lakosságszám feletti, de 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzat ezen 

felül a  b)-g) pontjokban megfogalmazott közművelődési alapszolgáltatásokból legalább egy 

további közművelődési alapszolgáltatást szervez meg.  

 

Az IKSZT Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár által ellátott alapszolgáltatások: 

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, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

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. 

 

Csengődön tehát a kötelező egyféle alapszolgáltatáson felül még ötféle szolgáltatáscsoporthoz 

kapcsolódó programokat szervezünk, és a hatodik, a kulturális alapú gazdaságfejlesztéshez 

sorolható rendezvények szervezése is szerepel a jövőbeni tervek között.  

 

A csengődi IKSZT 2019. évi közművelődési szolgáltatási terve a minisztériumi rendeletnek 

megfelelő táblázatos (excel) formában, továbbá a rendezvénynaptár-tervezet az alábbiakban 

havi bontásban szöveges (word) formátumban olvasható (lásd a csatolt mellékleteket). 

 

Csengőd, 2019. február 21. 

 


