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2020.évi munkaterv 

Jogi háttér változása 

2018- ban módosították a közművelődésről szóló 1997. évi törvényt, valamint a 

hatályba lépett közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) 

EMMI rendelet. A megváltozott jogszabályokhoz igazítani kellett a 

közművelődési rendeletet Mátraterenyén is. 

6/ 2019 . önkormányzati rendelet a közművelődésről ezt meg is tette 

Mátraterenyén.  

A törvény rögzíti, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, 

közművelődési támogatása közcél. A törvény kimondja , hogy a települési 

önkormányzat feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Ezt a 

feladatot a közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, a 

meghatározott pénzügyi támogatás biztosításával, valamint a helyi lakosság 

képviseletének biztosításával látja el. 

A jogszabályban rözített alapszolgáltatás és egy választható szolgáltatás 

Mátraterenyén a következő: 

a.)Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük 

támogatása,fejlődésük segítése, helyszín, bemutatkozási lehetőség, fórum 

biztosítása, adminisztrációjuk segítése. 

b.) A hagyományos kulturális értékek átörökítése, feltételeinek 

biztosítása./lsd.6/2019.(VII.30.)önk.rend./. 

Követelmény a közösségi színtérben biztosítani kell :  

-legalább 25 fő befogadására , közösségi események, rendezvények, 

tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós 

helyiséget. 

-megfelelő számú asztalt széket 

-polcrendszert, amely lehetővé teszi a dokumentumok elhelyezését 
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-legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs 

eszközt, 

-legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt, 

-legalább 1 db számítógépet, illetve korlátozás és térítésmentesen igénybe 

vehető internet kapcsolatot. 

Személyi feltételek: 

A közösségi színtérben a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások 

zavartalan biztosítása érdekében legalább egy, legalább középfokú 

közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakembert foglalkoztat. 

Nyitva tartást a Mt. közművelődési rendelete tartalmazza. A kifüggesztett nyitva 

tartástól eltérni legfeljebb három hónap időtartamban lehet, úgy hogy a 

feladatellátó a közösségi színtér épületében közzé teszi. 

 

 

Szakmai munkaterv főbb céljai: 

A lakosság életminőségének a közművelődés eszközrendszerével történő 

javítása, kulturális tevékenységekben való részvételének segítése. Lényeges, 

hogy minden korosztály találjon magának olyan programot, amelyre szívesen 

ellátogat, együtt lehet hasonló érdeklődésű társaival. 

 A magyar kultúra hagyományos értékeinek bemutatása, megismertetése a 

fiatalabb generációval, hagyományápolás. 

 Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek biztosítása. 

Az amatőr alkotó és művelődő közösségek tevékenységeinek támogatása, 

számukra bemutatkozási lehetőség biztosítása.  

Kulturális kapcsolatépítés. 

Információs tevékenység fejlesztése, információáramlás segítése. 

 



4 
 

Szolgáltatási terv 

Információs tevékenység 

A rendezvényszervezői munka egyik alapja , hogy az információt kellő módon és 

mennyiségben juttassuk el a közönség felé. Intézményünk facebook oldalát 

folyamatosan fejlesztjük, megosztjuk az aktuális programokat,  lezajlott 

eseményekről informáljuk a lakosságot. Szükség szerint plakátot, szórólapot 

készítünk. 

Előadások 

A futó EFOP -os pályázat kapcsán előadásokat szervezünk. 

Rendszeres művelődési formák 

A lakosság rendszeres használója az IKSZT-nek. A művelődési igények 

felmérésével olyan szakkörök, klubok indítása amire igény van a lakosság 

részéről. 

Művelődő közösségek 

Közösségi 
tevékenység 
megnevezése 

 
Célja 

 
Rendszeresség 

 
Részvétel módja 

besorolása 

Hagyományőrző 
Egyesület 
Mátraterenye 

hagyományőrzés 
kórus próba 

 
hetente 

 
tagság  a.) 

Tóaljai Bányász 
Horgász 
Egyesület 

közösségi 
együttlét, 
ismeretátadás 

 
félévente 

 
tagság a.) 

Bányász 
Szakszervezet Ht. 

közösségi együttlét negyedévente tagság a.) 

Utolsó Esély 
Tanoda 
Mátraterenye 

közösségi 
együttlét, 
ismeretátadás 

 
negyedévente 

 
tanulói közösség 

Zumba egészségmegőrzés, 
sport 

hetente regisztrált tagok 

Alakformáló 
torna 

egészségmegőrzés, 
sport 

hetente regisztrált tagok 

Idősek tornája egészségmegőrzés hetente regisztrált tagok 
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Szeretet klub tudásátadás, 
egészségmegőrzés, 
testi lelki 
harmónia 
megőrzése 

 
kéthetente 

 
tagság 

 

Rendezvényszervezés 

Az éves programtervünk összeállításakor törekszünk a változatosságra, a helyi 

igényekhez való alkalmazkodásra. Az ünnepek kultúrájának gondozása, a 

hagyományőrzés és a közösségi programok az egészséges életmód továbbra is 

hangsúlyosan szerepelnek rendezvénytervünkben. 

Fontos , hogy minden generációt megszólítsunk rendezvényeinkkel. A gyerekek 

számára esetenként játszóházat, sportág választó programokat, színházi 

előadásokat szervezünk, az iskolával, óvodával közösen szervezzük a 

Gyermeknapot, Családi napot. A fiatalok a közösségi rendezvényeken 

találhatnak maguknak megfelelő programot. Az aktív felnőtt korosztályt és a 

nyugdíjasokat kulturális műsorokkal, előadásokkal tudjuk az IKSZT –be behívni. 

Mivel az idei év szűkös anyagi forrási miatt a nagyobb programjaink szünetelnek. 

A sztár fellépők fellépési áraink nagyarányú növekedése és a segítő team 

megfogyatkozása igen nagy terhet ró az önkormányzatra. 

Nem programszerűen szervezett tevékenységek 

Intézményünk nyitvatartási időben fogadja látogatóit, bárki betérhet, folyóiratot 

olvashatnak, beszélgethetnek, igénybe vehetik a könyvtár szolgáltatásait, 

használhatják az erre a célra telepített asztali számítógépeket, Wifi hálózatunkat. 

A sport eszözök, társas játékok is igénybe vehetők az épületben. 

Kiegészítő jellegű szolgáltatások 

A helyiségeink igénybe vehetők fórumokra, továbbképzésre, vásárokra, kisebb 

táncos, családi rendezvényekre ./lsd.6/2019.(VII.30.)önk.rend./.Helyet 

biztosítunk egészségügyi előadásoknak és véradásoknak. Intézményünk 

internet-hozzáférés, információszolgáltatás, fénymásolás, szkennelés 

szolgáltatásokkal is segíti a látogatókat. 

Összegzés 
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Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér meghatározó szerepet tölt be a 

település kulturális életébe, szervezi a rendezvényeket, ünnepségeket, 

kapcsolatot tart fenn a helyi civil szervezetekkel, segíti a helyi közösségek 

munkáját. Törekszünk minél szélesebb korosztály szórakoztatására, a helyi 

igények kielégítésére. Alapvető törekvésünk ,hogy a községünkben működő civil 

szervezetek otthonra találjanak nálunk és szükség szerint helyen kívül szakmai 

segítséget is nyújtsunk számukra. Természetesen feladatunk, hogy minden olyan 

intézménynek, szervezetnek, magánszemélynek segítséget adjunk, amely, illetve 

aki a közösség egésze szempontjából értékes tevékenységet folytat, kulturális-

,sport-,szabadidős programot szervez. Az állami, nemzeti és helyi ünnepek 

megszervezése, lebonyolítása is feladatunk. Támogatjuk az amatőr művészeti 

csoportokat, tárgyalkotó és képzőművészek számára bemutatkozási lehetőséget 

biztosítunk. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér a munkatervben megfogalmazott 

feladatok és célok szerint igyekszik betölteni szerepét Mátraterenye kulturális 

életébe. Természetesen, ahogy eddigi, úgy a jövőbeli munkánkhoz is 

elengedhetetlenül szükséges a T. Képviselő testület bizalma, támogatása, a civil 

szervezetek és társintézmények együttműködése, saját csoportjaink munkája. 

Abban a reményben, hogy erre a támogató együttműködésre a jövőben is bizton 

építhetünk, tisztelettel kérem a 2020. évi munkatervünk megvitatás utáni 

elfogadását. 

 

Mátraterenye, 2020.02.05 

                                                                                           Nagy Anikó 

                                                                         Közművelődési szakember 

 


