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ELŐTERJESZTÉS 

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2022. július 20-i soron kívüli ülésére  

Integrált Közösségi Színtér (Agroturisztikai Központ) szolgáltatási tervének jóváhagyásáról 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a 

feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási 

tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig. 

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások 

keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok  megnevezését; a közösségi 

tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési 

alapszolgáltatásokba való besorolását, a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett 

időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, 

megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait, valamint a finanszírozás módját. 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatokról szóló 

9/2018. (XI.14.) önkormányzati rendelete alapján a közösségi színtér által ellátott közművelődési 

alapszolgáltatás: Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. 

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos 

módon köteles közzétenni legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül. 

 

Kérem, hogy tárgyaljuk meg és fogadjuk el a szolgáltatási tervet! 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Agroturisztikai 

Központ mint Integrált Közösségi Színtér 2022. évi szolgáltatási tervét, felkéri a polgármestert a 

szolgáltatási terv helyben szokásos módon való közzétételére. 

 

Felelős: Schuller Tibor polgármester 

Határidő: azonnal, közzététel: 2022. augusztus 4. 

 

Sávoly, 2022. július 18. 

 

                                                                                                            Schuller Tibor s.k. 

                                                                                                               polgármester  

 



 

Szolgáltatási terv – 

 

Integrált Közösségi Színtér (Agroturisztikai Központ) 

 

 

 

  

Tárgyév 2022 

Település neve Sávoly (Somogy megye) 

A közművelődési alapszolgáltatás 

ellátásának módja 
közösségi színtér 

Közművelődési intézmény neve 
Integrált Közösségi Színtér (Agroturisztikai 

Központ) 

Közművelődési intézmény székhely 

címe 
8732 Sávoly, Rákóczi u. 74/2. 

Ellátott alapszolgáltatások  

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása (Sávoly 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2018(XI.14.)rendelete a helyi közművelődési 

feladatokról) 

Felelős vezető neve Schuller Tibor 

Szakmai vezető neve Pálfi Lászlóné 

Kitöltő neve és beosztása Pálfi Lászlóné 

Kitöltő telefonszáma 0670/5590399 

Kitöltő e-mail címe savolykonyvtar@gmail.com 

mailto:savolykonyvtar@gmail.com


 

A közösségi 

tevékenység 

megnevezése 

 

Közművelődési alapszolgáltatás 

Kultv. 76. § (3) 
A közösségi tevékenység 

célja 

A tevékenység 

rendszeressége, 

tervezett időpontja 

A 

résztvevők 

tervezett 

száma 

Helyszín 

A helyi 

lakosság 

részvételi 

módja 

Finanszírozás 

módja 

Mézeskalács sütő 

szakkör 

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása 

Művelődő közösség 

létrejötte, hagyományok 

ápolása, szabadidő 

hasznos eltöltése 

Kéthetente, 2 óra 

időtartamban 

(májustól 

szeptemberig szünetel) 

5 fő IKSZT 
szakköri 

tagokként 

Önkormányzati 

támogatás, NMI 

támogatás 

Pingpong verseny 

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása 

Szabadidő hasznos 

eltöltése, sportélet, 

egészséges életmód 

elősegítése 

2022.03.05 15 fő IKSZT 

önkéntes 

segítőként, 

versenyző-ként 

Állami 

normatíva, 

Önkormányzati 

támogatás 

Sávolyt bejáró faluséta 

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása 

Hagyományok ápolása, 

szabadidő hasznos 

eltöltése, közösségek 

létrejötte 

2022.03.12 20 fő 
Sávoly 

község 
résztvevőként 

Önkormányzati 

támogatás 

Szentgyörgynapi 

kavalkád 

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása 

Művelődő közösség 

létrejötte, hagyományok 

ápolása, szabadidő 

hasznos eltöltése 

2022.04.30 100 fő IKSZT 

önkéntes 

segítőként, 

résztvevő-ként 

Önkormányzati 

támogatás, NMI, 

Önkéntes segítők 

munkája 

Szünidei 

játékfoglalkozások 

gyerekeknek 

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása 

közösségek létrejötte, 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

hetente, 2 óra 

időtartamban (július és 

augusztus 

hónapokban) 

15 fő IKSZT résztvevőként Állami normatíva 

Megemlékezés 

Államalapításunk 

ünnepéről 

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása 

Hagyományok ápolása, 

közösségek létrejötte 
2022.08.20 150 fő IKSZT 

önkéntes 

segítőként, 

résztvevőként 

Állami 

normatíva, 

Önkormányzati 

támogatás 

Festmény kiállítás 

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása 

Művelődő közösségek 

létrejötte 
2022.09.16 50 fő IKSZT résztvevőkként 

Állami 

normatíva, 

Önkormányzati 

támogatás 

Pingpong verseny 

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása 

Szabadidő hasznos 

eltöltése, sportélet, 

egészséges életmód 

elősegítése 

2022.09.24 15 fő IKSZT résztvevőként 

Állami 

normatíva, 

Önkormányzati 

támogatás 

Adventi koccintás, 

közös éneklés, 

fenyőfadíszítés 

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása 

Művelődő közösség 

létrejötte, hagyományok 

ápolása, szabadidő 

hasznos eltöltése 

2022.12.16 100 fő IKSZT 

önkéntes 

segítőként, 

résztvevőként 

Állami 

normatíva, 

Önkormányzati 

támogatás 

 



Jóváhagyási záradék 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési közösségi színtér 2022. évi szolgáltatási 

tervét a ______ számú  határozatával jóváhagyta. 

Kihirdetési záradék 

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség színtér székhelyén és telephelyén jól látható helyen legkésőbb a 

jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni. 

 


