
 

Hegymagas szolgáltatási terve 2021. évre 
Tárgyév 2021 
Település neve Hegymagas 
A közművelődési alapszolgáltatás 
ellátásának módja 

Közösségi színtér 

Közművelődési intézmény neve Hegymagas Kultúrház Közösségi Színtér 
 

Közművelődési intézmény 
székhelyének címe 

8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13. 

Ellátott alapszolgáltatások Művelődési közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása 

Felelős vezető neve Gyurka Miklósné polgármester 
Szakmai vezető neve  
Kitöltő neve és beosztása Kovács Edina kulturális asszisztens 
Kitöltő telefonszáma  
Kitöltő e-mail címe  

 

 

A közösségi 
tevékenység 
megnevezése 

A közösségi 
tevékenység 

célja 

A közösségi 
tevékenység 

rendszeressége 
vagy tervezett 

időpontja, 
időtartama 

A közösségi 
tevékenységben 

részt vevők 
tervezett száma 

(fő) 

A közösségi 
tevékenység 

helyszíne/helyszínei 

A közösségi 
tevékenységben 
a helyi lakosság 

részvételi 
módja 

Alapszolgáltatásba 
való 

besorolás 

(1) Állami 
normatíva 

(2) 
Önkormányzati 

támogatás 
(állami 

normatíván 
kívül) 

(3) Egyéb 
hazai állami 

pályázati 
támogatás 

(NKA, 
Csoóri 
Alap, 
egyedi 

támogatás) 

(4) Európai 
Uniós 

pályázati 
támogatás 

(5) Saját 
bevétel 

(6) Egyéb 
bevételi 
forrás 

(adomány, 
Norvég 
Alap) 

Tollfosztó hagyományőrzés, 
közösségépítés 

2021.01.23. 25 Kultúrház szórólap, 
plakát, 

facebook 

Művelődési 
közösségek 
létrejöttének 
elősegítése 

      

Vince nap kulturális, 
szórakózás 

2021.02.06. 33 Kultúrház szórólap, 
plakát, 

facebook 

Művelődési 
közösségek 
létrejöttének 
elősegítése 

      

Farsang 
gyerekeknek 

20 óra 
felnőtteknek 

játék, tánc, 
kultúra 

2021.02.13. 50 Kultúrház szórólap, 
plakát, 

facebook 

Művelődési 
közösségek 
létrejöttének 
elősegítése 

      

Nőnap kulturális, 
közösségépítés 

2021.03.06. 20 Kultúrház szórólap, 
plakát, 

facebook 

Művelődési 
közösségek 
létrejöttének 
elősegítése 

      
 
 
 
 



Húsvéti 
előkészületek  

hagyományőrzés, 
kreatív, 

közösségépítés  

2021.03.27. 20 Kultúrház szórólap, 
plakát, 

facebook 

Művelődési 
közösségek 
létrejöttének 
elősegítése 

      

Szent György-
hegyi napok 

(közös 
rendezvény) 

kulturális, 
hagyományőrzés, 

természet 

2021.04.23-
28. 

100 Kultúrház, Hegy szórólap, 
plakát, 

facebook 

Művelődési 
közösségek 
létrejöttének 
elősegítése 

      

Anyák napja kulturális, 
közösségépítés 

2021.05.02. 20 Kultúrház szórólap, 
plakát, 

facebook 

Művelődési 
közösségek 
létrejöttének 
elősegítése 

 20.000     

Gyermek nap játék, 
szórakozás, 

kapcsolatépítés 

2021.05.30. 30 Kultúrház szórólap, 
plakát, 

facebook 

Művelődési 
közösségek 
létrejöttének 
elősegítése 

 20.000     

Pünkösdölés hagyományőrzés, 
kultúra, tánc 

2021.05.23. 30 Kultúrház udvar szórólap, 
plakát, 

facebook 

Művelődési 
közösségek 
létrejöttének 
elősegítése 

 50.000     

Nyári tábor ismeretterjesztő, 
játék, 

szórakozás, 
kapcsolatépítés 

2021.06.21-
26. 

20 Kultúrház, 
Könyvtár, Hegy, 

Focipálya 

szórólap, 
plakát, 

facebook 

Művelődési 
közösségek 
létrejöttének 
elősegítése 

 60.000     

Hegymagasi 
Nyári Esték 

kulturális 2021.július 
vége 

augusztus 
eleje 

50 Kultúrház szórólap, 
plakát, 

facebook 

Művelődési 
közösségek 
létrejöttének 

elősegítés 

 20.000     

Lőrinc napi 
búcsú 

(Falunap) 

falunap, 
kulturális, 

közösségépítés, 
szórakozás 

2021.08.14. 150 Kultúrház udvar szórólap, 
plakát, 

facebook 

Művelődési 
közösségek 
létrejöttének 

elősegítés 

 500.000     

„Lesencéktől 
a Balatonig” 

Szüreti 
Felvonulás 

(közös 
rendezvény) 

hagyományőrzés, 
kulturális, 

közösségépítés 

2021.09.4-5. 50 Kultúrház udvar szórólap, 
plakát, 

facebook 

Művelődési 
közösségek 
létrejöttének 

elősegítés 

 10.000     

Márton nap hagyományőrzés, 
kulturális, 

közösségépítés, 
gasztro 

2021.11.13. 80 Kultúrház szórólap, 
plakát, 

facebook 

Művelődési 
közösségek 
létrejöttének 

elősegítés 

 100.000     

Mikulás kulturális, játék, 
szórakozás 

2021.12.04. 40 Kultúrház szórólap, 
plakát, 

facebook 

Művelődési 
közösségek 
létrejöttének 

elősegítés 

 40.000     



Falukarácsony hagyományőrzés, 
kulturális, 

közösségépítés 

2021.12.18. 70 Kultúrház szórólap, 
plakát, 

facebook 

Művelődési 
közösségek 
létrejöttének 

elősegítés 

 120.000     

Óévbúcsúztató szórakozás 
közösségépítés 

 

2021.12.30. 30 Kultúrház szórólap, 
plakát, 

facebook 

Művelődési 
közösségek 
létrejöttének 

elősegítés 

 10.000     

 
Hegymagas, 2021. …………….. 
                Gyurka Miklósné 
                  polgármester 
Jóváhagyási záradék: 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődési közösségi színtér 2021. évi szolgáltatási tervét a …./2021. (…) határozatával jóváhagyta. 
 
 

Lutár Mária  
jegyző 


