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Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)

A közösségi tevékenység A közösségi tevékenység
megnevezése
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

Szenior Örömtánc

helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
támogatása

heti 1x 1,5 óra

20 fő

BBK

tagként,
látogatóként

Darázsderék Táncklub

helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
támogatása

heti 1x 1,5 óra

10 fő

BBK

tagként,
látogatóként

Nyugdíjas Klub

helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
támogatása

kéthetente 1x 3
óra

35 fő

BBK

tagként,
látogatóként

Dynamic Dance Crew TE

helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
támogatása

heti 1x1 óra

35 fő

BBK

tagként,
látogatóként

MartonVál Sakk

helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
támogatása

heti 1x 2 óra

15 fő

BBK

tagként,
látogatóként

Kerekítő foglalkozás

helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
támogatása

heti 1x1 óra

25 fő

BBK

tagként,
látogatóként

25 fő

BBK

tagként,
látogatóként

40 fő

BBK

tagként,
látogatóként

25 fő

BBK

tagként,
látogatóként

Művelődő
közösségek
létrejöttének
helyi közösség fejlesztése,
elősegítése,
Ringató foglalkozás
a közösségi kohézió
heti 1x1 óra
működésük
támogatása
támogatása,
fejlődésük segítése, a
helyi közösség fejlesztése,
közművelődési
a közösségi kohézió
havonta 1 x 3 óra
tevékenységek és a Teleki Blanka Hölgyklub
támogatása
művelődő
közösségek számára
helyszín biztosítása
helyi közösség fejlesztése,
Martonvásári Olvasókör
a közösségi kohézió
havonta 1 x 2 óra
támogatása

Megjegyzés

(1)
Állami
normatíva

(3)
Egyéb hazai
(2)
állami
Önkormányzati
pályázati
támogatás (állami támogatás
normatíván kívül) (NKA, Csoóri
Alap, egyedi
támogatás..)

(4)
Európai
Uniós
pályázati
támogatás

(5)
Saját
bevétel

(6)
Egyéb bevételi
forrás
(adomány,
Norvég Alap…)

művelődő
közösségek számára
helyszín biztosítása

Martonvásári Önkéntes
Tűzoltó Egyesület

helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
támogatása, az önkéntes
tevékenységek támogatása

Karácsonyi Készülődők

Folyton-Folt Kiállítás

30 fő

BBK

tagként,
látogatóként

helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
október-december
támogatása, az önkéntes
heti 3x 2 óra
tevékenységek támogatása

15 fő

Óvodamúzeum

résztvevőként

helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
támogatása

2022.10.15

150 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként,
tagként

folyamatosan

200 fő

BBK,
Könyvtár,
Óvodamúzeum

látogatóként,
érdeklődőként

adminisztrációs,
helyi közösség fejlesztése,
irodatechnikai támogatás,
a közösségi kohézió
információszolgáltatás
támogatása

kéthetente 1x 2
óra

50 000 Ft

Farsangi Játszóház

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

január 15.

150 fő

BBK

látogatóként,
érdeklődőként

Piac + Program/Piac+
Vásár+Program

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

minden
szombaton

100 fő
alkalmanként

BBK, BBK
rendezvényudv
ara

látogatóként,
érdeklődőként

Magyar Kultúra Napja Könyvtár

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

január 22.

50 fő

Könyvtár

látogatóként,
érdeklődőként

Huszárbál

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

január 22.

200 fő

BBK

résztvevőként,
látogatóként

járvány miatt
elmaradt
rendezvény

Magyar Kultúra Napja

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

január 28.

200 fő

BBK

résztvevőként,
látogatóként

járvány miatt
elmaradt
rendezvény

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

január 28.,
február 18.,
március 18.,
április 29.,
május 20.,
szeptember 23.,
október 21.,
november 25.,

alkalmanként 50
fő

Városi
Könyvtár

résztvevőként,
látogatóként

Mesedélután

316 000 Ft

PROJEKT 1

4 000 000 Ft

130 000 Ft

III. Beethoven
Jótékonysági Est

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

február 12.

200 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

Nemzetközi
Könyvajándék Nap

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

február 15.

40 fő

Városi
Könyvtár

résztvevőként,
látogatóként

Kézilabda Bál

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

február 19.

250 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

február 24.

120 fő

BBK

résztvevőként,
látogatóként

február 25.

30 fő

Emlékezés tere

résztvevőként,
látogatóként

február 26.

250 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

A Házasság Hete előadás
Megemlékezés/A
kommunizmus
áldozatainak emléknapja

Fúvósegyesületi Bál

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése, az ünnepek
kultúrájának gondozása
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

járvány miatt
elmaradt
rendezvény

5 000 Ft
járvány miatt
elmaradt
rendezvény

10 000 Ft

járvány miatt
elmaradt
rendezvény

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

március 5.

200 fő

BBK

résztvevőként,
látogatóként

2022.03.05.-től
havonta egyszer

150 fő

BBK,
kemence
területe

résztvevőként,
látogatóként

március 12.

299 fő

BBK

résztvevőként,
látogatóként

Táncház

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

március 12.,
április 16.,
szeptember 24.,
november 19.

alkalmanként
80 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

Megemlékezés/1848

az ünnepek kultúrájának
gondozása, a helyi
társadalom közösségi
életének fejlesztése

március 15.

150 fő

BBK

résztvevőként,
látogatóként

150 000 Ft

Kiállítás március 15-e
emlékére

az ünnepek kultúrájának
gondozása, a helyi
társadalom közösségi
életének fejlesztése

március 15-31.

500 fő

BBK
Rendezvényud
var

résztvevőként,
látogatóként

340 000 Ft

Internet fiesta

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

március 16-18.

200 fő

Városi
Könyvtár/onlin
e

résztvevőként,
látogatóként

100 000 Ft

Belépőjegyes színházi
előadás
Közösségi kenyérsütés

Horváth Tamás koncert

TOP
pályázattal
közösen

100 000 Ft

150 000 Ft

Aszfaltrajzverseny a víz
világnapja jegyében

Húsvétváró/Vízfakasztó

Evangélikus istentisztelet

Meseírás napja
Művészeti Iskola
Csereprogram/
Családi Nap
A Költészet Napja

A Költészet Napja
Havasi Gyopár Emlékverseny, Családi
Futófesztivál, Beethoven
152 futás

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése, szezonindító
családi találkozó
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése, az olvasás
népszerűsítése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
az anyanyelv ápolása, a
helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
az anyanyelv ápolása, a
helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

Találkozás a
Pedagógiai Szakszolgálat
szakmabelieknek. Fórum,
konferencia
tapasztalatcsere.

március 25.

250 fő

BBK
Rendezvényud
var

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

március 26.

400 fő

BBK, Emlékezés tere

résztvevőként,
látogatóként

március 27.

150 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

április 2.

50 fő

Városi
Könyvtár

aktív
résztvevőként,
látogatóként

április 6-10.

500 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

április 10.

200 fő

BBK

résztvevőként,
látogatóként

április 10.

50 fő

Könyvtár

résztvevőként,
látogatóként

április 16., június
11., október 8.

150 fő

Martonvásár

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

április 20.

100 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

Bencsik Nap és örömfőzés

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

április 23.

1500 fő

BBK és Főtér

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

Anyák-napi kézműves
foglalkozás a Föld napja
jegyében

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése, családi életre
nevelés, a generációk
közötti kapcsolatok
építése

április 23.

100 fő

BBK

résztvevőként,
látogatóként

Giro d'Italia

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése, Martonvásár
jó hírének keltése

május 6.

300 fő

Martonvásár

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

Író-olvasó találkozó

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

május 6.,
június 14.

50 fő

Városi
Könyvtár

résztvevőként,
látogatóként

TOP
pályázattal
közösen

110 000 Ft

100 000 Ft

450 000 Ft

20 000 Ft

100 000 Ft

PROJEKT 1

1 000 000 Ft

50 000 Ft

PROJEKT 1

500 000 Ft

200 000 Ft

2 000 000 Ft

Madarak és fák napja

Közmeghallgatás

Orbán-napi Borünnep

Kötelező és vállalt közművelődési alapszolgáltatások

Gyereknap Hagyományos Sportok
Napja
A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

május 10.

50 fő

BBK/Könyvtár

résztvevőként,
látogatóként

május 12.

100 fő

BBK

résztvevőként,
látogatóként

május 22.

150 fő

BBK

május 29.

1000 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként
szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

50 000 Ft

PROJEKT 1

2 000 000 Ft

Hősök Napja

az ünnepek kultúrájának
gondozása, a helyi
társadalom közösségi
életének fejlesztése

május 29.

100 fő

BBK

résztvevőként,
látogatóként

János vitéz játszóházzal

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

május 29.

150 fő

BBK

résztvevőként,
látogatóként

Megemlékezés/Nemzeti
Összetartozás NapjaNézd a tánc nemeit Forrás Néptáncegyüttes
ea.

az ünnepek kultúrájának
gondozása, a helyi
társadalom közösségi
életének fejlesztése

június 4.

200 fő

BBK,
Emlékezés tere

résztvevőként,
látogatóként

június 18.

600 fő

BBK, Óm

résztvevőként,
látogatóként

június 25.

100 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

100 000 Ft

június 28.

50 fő

Városi
Könyvtár/
online

résztvevőként

20 000 Ft

július 11-15.,

alkalmanként 20
fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

július 15./
augusztus 13.

alkalmanként 200
fő

BBK, Főtér

résztvevőként,
látogatóként

július 23.

120 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

augusztus 20.

200 fő

BBK,
Emlékezés tere,
Fő tér

résztvevőként,
látogatóként

Múzeumok
éjszakája/Piknik 1.
Hazahívó - hazaváró

Könyvtári logópályázat

Családsegítő tábor 1./2.

Piknik 2./Piknik 3.

Borút találkozó
Megemlékezés/Szent
István Ünnepe/
A Városalapítás Napja

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
az ünnepek kultúrájának
gondozása

100 000 Ft

Déryné
Program

25 000 Ft

100 000 Ft

PROJEKT 1

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

200 000 Ft

1 000 000 Ft

Kötelező és

a népművészet, a település
szellemi kulturális
örökségének, a nemzeti
kultúra értékeinek
szeptember 2-4.
megismertetése, a helyi
társadalom közösségi
életének fejlesztése

2000 fő

BBK,
Emlékezés tere,
Főtér

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

Függőben

tehetségápolás, kulturális
turizmus, a helyi
szeptember 9.-11.
társadalom közösségi
életének fejlesztése

1500 fő

BBK,
Emlékezés tere,
Főtér

résztvevőként,
látogatóként

További
finanszírozás
függőben

szeptember 10.

50 fő

Városi
Könyvtár

résztvevőként,
látogatóként

szeptember 27.

100 fő

Óvodamúzeum,
BBK

résztvevőként,
látogatóként

A Népmese Napja

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése, az anyanyelv
ápolása, nemzeti kultúra
értékeinek megismertetése

szeptember 30.

35 fő

Könyvtár

résztvevőként,
látogatóként

TökJóHét

kulturális értékek
megismertetése, kulturális
turizmus fejlesztése, a
helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

október 1-9.

1500 fő

BBK, ÓM,
Agroverzum,
Brunszvik-kert

résztvevőként,
látogatóként

A Zene Világnapja

az egyetemes kultúra
értékeinek gondozása, a
helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

október 1.

500 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

Az Idősek Napja

a generációk közötti
kapcsolatok építése, a
helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

október 1.

150 fő

BBK

résztvevőként,
látogatóként

Országos Könyvtári
Napok

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése, olvasás
népszerűsítése

október 3-7.

150 fő

Városi
Könyvtár

résztvevőként,
látogatóként

TRILLA Népdalünnep

Fülesbagoly
Tehetségkutató

Megbocsátás Napja

Turizmus világnapja

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése, turizmus
népszerűsítése

200 000 Ft

30 000 Ft

PROJEKT 1

2 500 000 Ft

100 000 Ft

Megemlékezés/Aradi
Vértanúk Napja

az ünnepek kultúrájának
gondozása, a helyi
társadalom közösségi
életének fejlesztése

október 6.

80 fő

Emlékezés tere

résztvevőként,
látogatóként

100 000 Ft

Közösségek bálja

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

október 8.

200 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

600 000 Ft

Kisgyermeknevelési
Konferencia

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése,
óvodapedagógiai képzés,
eszmecsere

október 10.

200 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

Megemlékezés/'56-os
forradalom

az ünnepek kultúrájának
gondozása, a helyi
társadalom közösségi
életének fejlesztése

október 23.

150 fő

Emlékezés tere

résztvevőként,
látogatóként

200 000 Ft

LEGO Kiállítás

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

október 29-30.

800 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

100 000 Ft

Megemlékezés/'56-os
forradalom leverésének
emléknapja

az ünnepek kultúrájának
gondozása, a helyi
társadalom közösségi
életének fejlesztése

november 4.

30 fő

Emlékezés tere

résztvevőként,
látogatóként

20 000 Ft

november 5.

150 fő

BBK

résztvevőként,
látogatóként

500 000 Ft

november 11.

700 fő

BBK

résztvevőként,
látogatóként

550 000 Ft

november 19.

100 fő

BBK

résztvevőként,
látogatóként,
alkotóként

20 000 Ft

november 26.

250 fő

BBK

résztvevőként,
látogatóként

50 000 Ft

december 1-24.

150 fő

városszerte

december 4.

150 fő

Martonvásár

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi ünnepek
kultúrájának gondozása, a
Márton-napi Vigadalom helyi társadalom
lámpás felvonulás
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
Adventi koszorúkészítés
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
Stand-up comedy
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
Adventi ablakok
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
Adventi Szeretetünnep
közösségi életének
fejlesztése
Kávéházi est francia
sanzonokkal

résztvevőként,
látogatóként,
alkotóként
szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

150 000 Ft

Mézeskalács-város építés
Jótékonysági Karácsonyi
Vásár és kísérő programjai
Együtt-Értük Alapítvány
Bál

TOP tanulmányút 3.

MASZK

MASZK előadások

MASZK tábor 1./2.
Martonvásári Fúvószenei
Egyesület próbák

Martonvásári Fúvószenei
Egyesület - tavaszi koncert

Martonvásári Fúvószenei
Egyesület - Tábor
Martonvásári Fúvószenei
Egyesület - karácsonyi
koncert és felkészülés

Százszorszép
Százszorszép-Tánc
világnapja

a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése
a helyi társadalom
közösségi életének
fejlesztése

60 fő

BBK

december 10.

250 fő

BBK

december 16.

200 fő

BBK

25 fő

szervezés alatt

résztvevőként

25 fő

BBK

résztvevőként

előadásonként
150 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

alkalmanként
25 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

50 fő

BBK

tagként,
látogatóként

250 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

50 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

250 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

25 fő

BBK

résztvevőként

150 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

a helyi társadalom
időpontja
közösségi életének
tervezés alatt,
fejlesztése, kulturális
járványhelyzettől
turizmus/településfejleszté
függő
si tapasztalapcsere
közösségépítő amatőr
színjátszó művészeti
csoport támogatása

résztvevőként,
látogatóként,
alkotóként
szervezőként
résztvevőként,
látogatóként
szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

december 9.

hetente 6 órában

közösségépítő amatőr január 15., január
színjátszó művészeti
29., február 18.,
csoport támogatása,
március 19.,
bemutatkozási lehetőség május 7., május
biztosítása
21.,
közösségépítő amatőr
június 20-24./
színjátszó művészeti
augusztus 8-12.
csoport támogatása
helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
heti 1x4 óra
támogatása
helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
támogatása,
április 13./14.
bemutatkozási lehetőség
biztosítása
helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
június 24-26.
támogatása
helyi közösség fejlesztése,
november 30.,
a közösségi kohézió
december 1., 2.,
támogatása,
koncert:
bemutatkozási lehetőség
december 3.
biztosítása
közösségépítő amatőr
heti
néptáncos művészeti
rendszerességgel
csoport támogatása
2 órában
közösségépítő amatőr
néptáncos művészeti
május 8.
csoport támogatása

50 000 Ft

600 000 Ft

TOP pályázat

350 000 Ft

Százszorszép Karácsonyi
Gála

közösségépítő amatőr
néptáncos művészeti
csoport támogatása,
bemutatkozási lehetőség

helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
támogatása
helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
Művészeti Iskola támogatása,
KiMitTud
Az amatőr alkotó- és
bemutatkozási lehetőség
előadó-művészeti
biztosítása
tevékenység
helyi közösség fejlesztése,
feltételeinek
a közösségi kohézió
Művészeti Iskola - Tanári
biztosítása
támogatása,
koncert
bemutatkozási lehetőség
biztosítása
helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
Művészeti Iskola támogatása,
Táncgála
bemutatkozási lehetőség
biztosítása
helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
Művészeti Iskola támogatása,
táborzáró koncert
bemutatkozási lehetőség
biztosítása
Művészeti Iskola
Növendékkoncert

Művészeti Iskola karácsonyi koncert

helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
támogatása,
bemutatkozási lehetőség
biztosítása

december 11.

200 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

február 8.,
március 22.

alkalmanként
80 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

április 26.

150 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

április 30.

200 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

május 28.

400 fő

BBK és BBK
rendezvényudv
ara

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

június 25.

100 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

december 17.

250 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

300 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

alkalmanként
50 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

300 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
támogatása,
június 16., 19.
bemutatkozási lehetőség
biztosítása
helyi közösség fejlesztése, július 18-22.,
Dynamic Dance Crew a közösségi kohézió
július 25-29.,
tábor 1. /2./3.
támogatása
augusztus 1-5.
helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
Dynamic Dance Crew
támogatása,
december 14., 18.
karácsonyi gála és főpróba
bemutatkozási lehetőség
biztosítása
Dynamic Dance Crew
évzáró gála és főpróba

Golden Tiger's Gála

helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
támogatása,
bemutatkozási lehetőség
biztosítása

november 12.

helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
Együtt-Értük Alapítvány
támogatása,
december 9-17.
kiállítása
bemutatkozási lehetőség
biztosítása
Beethoven Általános
Iskola karácsonyi műsora
és felkészülés

helyi közösség fejlesztése,
a közösségi kohézió
támogatása,
december 15., 16.
bemutatkozási lehetőség
biztosítása

300 fő

Sportcsarnok

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

200 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként,
alkotóként

550 fő

BBK

szervezőként
résztvevőként,
látogatóként

Éves mukatervben szereplő forrás összesítése
ÉVES FORRÁS ÖSSZESEN

0

17 996 000

2 000 000

600 000 Ft

21 596 000

0

1 000 000

Jóváhagyási záradék

Martonvásár település önkormányzata a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház közművelődési
intézmény szolgáltatási tervét a 2021. évi munkaterv részeként a ______ számú határoztatával
jóváhagyta.
Kihirdetési záradék
A szolgálatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székehelyén és
telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon
belül ki kell helyezni.

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

A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

Az egész életre kiterjedő tanulás
feltételeinek biztosítása

A hagyományos közösségi kulturális
értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti
tevékenység feltételeinek biztosítása

A tehetséggondozás és -fejlesztés
feltételeinek biztosítása

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó
felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember
szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember bevonásával valósítja meg.
Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési,
közösségi tevékenység végzéséhez.
Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.
Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség
számára.
Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek
vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással
kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az
állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket
vagy szolgáltatásokat szervez;
b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy
szolgáltatásokat szervez;
c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a
generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket
vagy szolgáltatásokat szervez;
d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat,
tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét
fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását
elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző
programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi
partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez,
biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint
h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális
támogatást nyújt.
a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok
megvalósítását;
b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását,
tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;
c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok
megvalósulását,
d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;
e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző
lehetőségeket teremt, valamint
f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő
eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális
örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő
közösségek ezirányú munkáját;

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak
kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat,
tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;
c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez,
támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;
d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális
értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez,
támogatja azok megvalósítását;
e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és
más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket,
szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint
f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a
művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével
foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez
kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.
a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a
versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató
amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok
működését, valamint
b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és
infrastrukturális támogatást nyújt.
a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása,
kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket,
klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint
b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.
a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot
fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok
megvalósítását;
b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi
gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;
c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív
iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat
szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint
d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú
használatához.

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények
és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.
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 (a továbbiakban együtt: közösségi
tevékenység) 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 és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek
megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.
Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és
szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az
adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.
A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely
szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.
A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben
vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást
követő 15 napon belül.
Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves
munkatervének részét képezi.

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Ide tartozik:
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a
különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és
társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel
növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a
nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és
kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az
esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Ide tartozik:
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének,
népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása,
gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Ide tartozik:
- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek,
népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő
közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok,
körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Ide tartozik:
- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a
digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való
hozzáférés biztosítása.

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító
közművelődési közösségi színtér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a
telephelyekre is figyelmmel egy szolgáltatási tervet készít.
A szolgáltatási terv naptári évre készül.
A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a
szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.
A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás
forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.
A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló
dokumentuma.
Közösségi színtér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább
középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület
üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.
A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési
terület érintő előirányzatokkal.
A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál
legalább egy feladatnak szerepelnie kell.
A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási
körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.
Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi
tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a
besorolást.

ESETI FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS
(egyedi kulturális közfeladat ellátására)
amely létrejött
egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13., törzsszám:
727431; adószám:15727433-2-07) képviseletében Dr. Szabó Tibor polgármester (a továbbiakban:
Önkormányzat),
másrészről a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2462
Martonvásár, Szent László út 2., adószáma: 24901084-2-07, Cg.: 07-09-024940, bankszámlaszáma:
11600006-00000000-66539696), képviseletében Tóth Balázs ügyvezető (a továbbiakban:
Közszolgáltató)
(Önkormányzat és Közszolgáltató együttesen a továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és napon,
az alábbi feltételekkel:
I.

Előzmények

Felek 2020. májusában az Önkormányzat, mint tulajdonos Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – eljárva Martonvásár Város
Polgármestere által hozott 96/2020. (V. 12.) határozat alapján közszolgáltatási szerződést kötöttek
egymással kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) közfeladat-ellátás megvalósítására, 2020.
július 1-jétől kezdődő hatállyal, melyet Felek 2021. január 1-jétől felülvizsgáltak az Önkormányzat
Képviselő-testületének 325/2020. (XI. 24.) határozatában foglaltak szerint, melyben a támogatási,
pénzügyi feltételeket rögzítő Fenntartói és támogatói keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés)
is elfogadta.
A Keretszerződés rögzítette, hogy a tervezhető, folyamatos finanszírozást igénylő feladatok
vonatkozásában a tárgyévi költségvetési rendeletében jóváhagyott összegnek megfelelően finanszírozza
a Közszolgáltató egyes közszolgáltatási feladatait. Ugyanakkor a gazdasági és járványhelyzet miatti
bizonytalanság miatt nem tervezhető közművelődési, kulturális rendezvények megtartása körében az
Önkormányzat és Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatokhoz
illeszkedő módon adott feladat ellátásra külön finanszírozási szerződést köt.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete …./2022. (…...) határozatában elfogadta a Közszolgáltató által
előterjesztett, a 2022. évre a Felek közreműködésével megrendezhető rendezvények koncepcióját.
II.

Szerződés tárgya

Közszolgáltató 2022. évben az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a Martonvásár
Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a
Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény 2022. évi
rendezvénytervéről, valamint az önkormányzat hivatalos ünnepségeiről szóló 235/2021. (XI. 30.)
határozattal meghatározott ünnepségeken felül várhatóan a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét
képező „Projektként” megjelölt rendezvényterv kiegészítés szerinti megrendezésre kerülő kulturális,
közművelődési rendezvények, események megszervezését vállalja, azokban működik közre,
társszervezőkkel, közreműködőkkel (a továbbiakban: közszolgáltatás).
III.

Pénzügyi feltételek

1. Önkormányzat a Közszolgáltató részére a II. pontban rögzített közszolgáltatás megvalósításáért
összesen legfeljebb 14 000 000 Ft-ot, azaz tizennégymillió forintot biztosít átadott pénzeszköz
formájában.
2. Felek megállapodnak, hogy Önkormányzat az 1. pontban rögzített összegből a II. pontban
rögzített egyes rendezvényekre leadott előkalkulációban szereplő összeget utalja át
Közszolgáltató 11600006-00000000-93797878 számú számlájára, az előkalkuláció írásbeli
benyújtásától, és annak Önkormányzat általi jóváhagyásától számított 5 napon belül. Az
előkalkuláció jóváhagyására annak benyújtásától számított 5 napon belül Martonvásár Város
Polgármestere jogosult.
3. Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató a 2. pontban rögzített előkalkuláció jóváhagyásáig nem
vállalhat kötelezettséget a II. pontban rögzített valamely rendezvény/esemény megvalósítása
körében.
4. A III. 1. pontban rögzített finanszírozás mértéke nem haladhatja meg a II. pontban szereplő
közszolgáltatás ellátásának költségét, azaz a megvalósítással kapcsolatban felmerült költségek
és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét.
5. Az önkormányzati finanszírozás esetében a költségek elismerésének feltétele, hogy igazolt
kapcsolat legyen a közszolgáltatási kötelezettség ellátása során végzett tevékenységek és a
ráfordítások között. Ezen kapcsolat igazolásának eszközei a pontos költségkalkuláció (elő-,
illetve utókalkuláció), költségfelosztás és a bizonylatok.
6. Közszolgáltató a jelen eseti finanszírozási szerződés II. pontjában foglalt, a III. 1. pontnak
megfelelően finanszírozott feladatokról, azok befejezésétől számított 45 napon belül
elszámolást készít. Befejezettnek akkor tekinthető a II. pontban rögzített közszolgáltatás
megvalósítása, ha valamennyi, az előkalkulációban tervezett tevékenységhez kapcsolódó
költség az adott rendezvény/esemény megvalósítása körében kifizetésre került Közszolgáltató
által.
7. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a megvalósított feladatok szakmai beszámolóját, valamint
az átadott pénzeszközök tételes elszámolását bizonylatokkal.
8. Önkormányzat a 6.-7. pontban rögzített elszámolást ellenőrzi, és annak elfogadásáról a
Képviselő-testület dönt legkésőbb a jelen szerződés II. pontjában rögzített közszolgáltatási
feladat ellátás megvalósításának időpontját követő év május 31-ig, a Keretszerződésben
rögzített teljes elszámolás elfogadásával egyidejűleg.
IV.
1.

2.

3.

4.

Felek jogai és kötelezettségei
A Közszolgáltatónak e szerződés keretében nyújtott támogatás közpénznek minősül, melyre
vonatkozóan a közpénzek felhasználására, ellenőrzésére, a közzétételi kötelezettségre és az
átláthatóság szabályaira vonatkozó jogszabályokat megfelelően alkalmazni kell.
A szerződés hatálya alatt, és a megszűnését követően is mindkét fél köteles titokként kezelni az
általa megszerzett információkat, és azokat csak annyiban hozhatják nyilvánosságra,
amennyiben az a szerződésben foglalt feladat megvalósításához nélkülözhetetlen, illetve
amennyiben ahhoz a másik szerződő fél hozzájárult.
A Közszolgáltató kötelezettségei:
a. köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan
rendelkezéseknek, amelyek esetében a megfelelés hiánya veszélyezteti a jelen
szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítését;
b. köteles minden olyan engedélyt, hozzájárulást megszerezni, bejelentést megtenni,
amelyek jogszabály, illetve az Önkormányzat, mint tulajdonos előírása alapján a jelen
szerződésben foglalt közszolgáltatás megvalósításához szükséges;
Az Önkormányzat kötelezettségei:
a. köteles a szerződésben a Közszolgáltató által vállalt kötelezettségek teljesítése
érdekében Közszolgáltatóval együttműködni, így különösen minden olyan
rendelkezésére álló információt a Közszolgáltatónak átadni, amely a kötelezettségek
teljesítését elősegíti,
b. köteles a szerződésben rögzítettek szerint Közszolgáltató tevékenységét finanszírozni.

5.

6.

7.

8.
9.

Közszolgáltató jogosult arra, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítése
érdekében egy vagy több közreműködőt vegyen igénybe, ha ezáltal a kötelezettségek
teljesítésének hatékonysága, illetve minősége javul vagy a költségei csökkennek.
A Közszolgáltató és a közreműködők közötti szerződések rendelkezései nem lehetnek
ellentétesek a jelen szerződésben foglaltakkal, valamint a közreműködők igénybevétele nem
növelheti a Közszolgáltatónak fizetendő önkormányzati finanszírozást.
A Közszolgáltató az Önkormányzat erre irányuló írásbeli kérelme esetén, annak kézhezvételét
követő 5 napon belül köteles tájékoztatni az Önkormányzatot – a közüzemi szolgáltatók
kivételével – a közreműködők köréről, feladataik terjedelméről és velük kötött szerződésben
foglalt feltételekről.
A Közszolgáltató a közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.
Jelen szerződés keretében írásbeli közlésnek minősül a valamely fél képviseletére jogosult
személy által kézjeggyel ellátott irat, valamint sürgős esetben az alábbi kapcsolattartási
elektronikus levelezési címekről a szintén kapcsolattartásra megjelölt elektronikus levelezési
címekre érkező elektronikus levél.
a. Kapcsolattartó Önkormányzat részéről (tulajdonosi képviselő a jelen szerződésben
rögzített közfeladatok megvalósítása keretében):
Név: Horváth Bálint
Funkció: alpolgármester
Telefonszám: +36-30-350-7566
Elektronikus
levelezési
cím:
horvath.balint@martonvasar.hu;
horvath.balint.martonvasar@gmail.com
b. Kapcsolattartó Önkormányzat részéről (gazdálkodási feladatok ellátása, finanszírozási
kérdések körében):
Név: Bíró László
Funkció: gazdasági igazgató
Telefonszám: +36-20-545-2065
Elektronikus levelezési cím: lbiro@martonvasar.hu
c. Kapcsolattartó Önkormányzat részéről (törvényességi ellenőrzés keretében):
Név: Dr. Szabó-Schmidt Katalin
Funkció: jegyző
Telefonszám: +36-20-256-0095
Elektronikus levelezési cím: jegyzo@martonvasar.hu

d. Kapcsolattartó közszolgáltató részéről:
Név: Tóth Balázs
Funkció: ügyvezető
Telefonszám: +36-20-488-5200
Elektronikus levelezési cím: martonsport@martonvasar.hu
Felek gondoskodnak arról, hogy a kijelölt kapcsolattartókat – mint érintetteket – megfelelőképp
tájékoztassák arról, hogy a jelen Szerződésben megadott személyes adataikat a Felek közfeladat ellátása
érdekében történő kapcsolattartás céljából kezelik, összhangban a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6.
cikk (1) bekezdésének e) pontja.
Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 15., 16. és 18.
cikkével összhangban gyakorolhatja hozzáférési jogát, kérheti a személyes adatainak helyesbítését,
kezelésének korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerint tiltakozhat azok kezelése ellen. A
kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen Szerződés előkészítésével kezdődik és az adatok
törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok

szerint a támogatott tevékenység egyes részeivel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség
megszűnik.
Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben valamely kapcsolattartóként megjelölt személy
a fentiek szerint gyakorolja hozzáférési jogát, kéri a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének
korlátozását, vagy tiltakozik azok kezelése ellen.
10. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése érdekében szorosan (közvetlen kapcsolat formájában
is) együttműködnek. Ennek kapcsán
a. kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására kell hozniuk azokat az értesüléseket,
tényeket, körülményeket stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák vagy
befolyásolják;
b. kölcsönösen, illetve külön-külön is meg kell tenniük azokat az intézkedéseket,
nyilatkozatokat stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények
elhárítása érdekében szükségesek.
11. Az Önkormányzat jogosult – illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles – a
Közszolgáltató jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését saját maga
vagy szakértő bevonásával – ellenőrizni. Közszolgáltató köteles az ellenőrzés során az
Önkormányzat képviselőivel – ideértve az Önkormányzat által megbízott szakértőket is –
együttműködni, számukra minden szükséges információt és tájékoztatást megadni, így
különösen a számviteli nyilvántartásaiba betekintést engedni, valamint a jelen szerződésből
fakadó közfeladat ellátást megvalósító tevékenységére és a gazdálkodására vonatkozó minden
adatot szolgáltatni.
V.

Szerződés hatálya, módosítása, megszűnése, szerződésszegés

1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és a benne foglalt feladatok megvalósítását
követően, valamint a III. 6. pontban foglalt elszámolás Önkormányzat általi III. 8. pont szerinti
elfogadását követően szűnik meg.
2. A szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.
3. Ha a szerződés időtartama alatt olyan, a szerződés megkötésekor előre nem látható, lényeges és
tartós változás következik be valamely Fél körülményeiben, amely körülmény az adott Fél jogos
érdekeit jelentősen sérti, akkor az érintett Fél kezdeményezésére a Felek kötelesek a szerződés
érintett részét újratárgyalni. Nem hivatkozhat a szerződés ezen rendelkezésére az a Fél, aki az
adott lényeges körülménybeli változást bizonyíthatóan maga idézte elő.
4. A Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban bármely időpontban jogosultak
megszüntetni.
5. A szerződés bármely fél egyoldalú nyilatkozatával 30 napos felmondási idővel, a Felek közötti
elszámolást követően szüntethető meg.
6. Az Önkormányzat a szerződést kizárólag az alábbi esetekben jogosult a Közszolgáltatóhoz
címzett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni:
a. Közszolgáltató az önkormányzati finanszírozást nem a szerződésben meghatározott célra
használja fel;
b. Közszolgáltató a szerződésben vállalt bármely egyéb kötelezettségét nem teljesíti és
mulasztását az Önkormányzat felszólításától számított 15 napon belül nem orvosolja;
c. Közszolgáltató kérelmet nyújt be csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás
indítására önmaga ellen, illetve harmadik személy nyújt be ilyen kérelmet és a
Közszolgáltató az Önkormányzat számára kielégítő módon 15 napon belül nem igazolja,
hogy az eljárást alaptalanul vagy rosszhiszeműen kezdeményezték.
7. A Közszolgáltatót nem illeti meg a rendkívüli felmondás joga.
8. Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel kísérlik meg eldönteni. Az
egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen szerződéssel összefüggő jogvitáik
esetére a Felek alávetik magukat a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok rendelkezései
az irányadók.

Ezen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írják alá.
Martonvásár, 2022. ………………

…………………………………………
Martonvásár Város Önkormányzata
Önkormányzat képviseletében
Dr. Szabó Tibor
polgármester
Jogi ellenjegyző: ………………………….
Pénzügyi ellenjegyző: ……………………

…………………………………………
Martonvásár Városi Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
Közszolgáltató képviseletében
Tóth Balázs
ügyvezető

A Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft.
2022. évi rendezvénytervében „Projektként”szereplő egyes kulturális
események finanszírozása
A Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. 2022. évi rendezvénytervében „Projektként” szereplő
egyes kulturális események és azok finanszírozása.
1. Projektszerű események a MartonKult szervezésében:
Bencsik-nap: Az idei évben április 23-án szombaton tervezzük megrendezni önálló
esemény formájában, ezzel is méltó formába öntve a megemlékezést. A program
közösségi örömfőzést, zenei programokat, koncerteket, kiállítást és könyvbemutatót
foglal magában. Az NMI-től 2 millió forint támogatásra számíthatunk.
Giro d’Italia: Az olasz kerékpárosverseny Grande Partenza szakasza május 6-án
Martonvásárt is érinti, erre a napra közösségi programokkal készülünk.
Gyermeknap: A Gyermeknapot május utolsó hétvégéjén, május 29-én tervezzük
megrendezni. Az ingyenes ügyességi, szórakoztató programok egész nap várják majd a
gyerekeket.
Múzeumok Éjszakája: Az idei évben június 18-án rendezik meg az országos
megmozdulást, amelyhez mi is csatlakozni szeretnénk. Ezen a napon ismeretterjesztő,
szórakoztató programokkal várjuk az érdeklődőket, illetve nyomozós városismereti
játékot szervezünk.
Tök Jó Hét: A jól bevált tökfesztivált idén október 1-9. között tervezzük, a szokásokhoz
híven két hétvége bevonásával. A programok egy része a tökös hagyományokhoz kötődő,
másik része zenei és családi program.
Piac+Program projekt: A projekt célja Martonvásár Brunszvik-Beethoven Kulturális
Központja rendezvényudvarának benépesítése, programokkal való megtöltése 2022ben a hétvégi termelői piacok, vásárok alkalmával, 50 héten át. Koncepciónk szerint a jól
beváló, sikeres programokat egy éven belül néhány alkalommal megismételjük, így stabil
együttműködői kört alakítunk ki. A koncepció szerint a programokon egy
képviselőtestületi tag fórumot tartva jelenik meg, és beszélget a városlakókkal, válaszol
kérdéseikre és meghallgatja a felvetéseket. A javaslatot részletes programtervvel
negyedévente kiegészítjük és a városvezetés elé terjesztjük.
A projekt keretében megvalósítandó programok:








Zenei, táncművészeti, filmművészeti, színházi, bábművészeti programok
Gyermek- és mese programok, vásári mutatványosok
Közösségeket megmozgató interaktív események
Kézműves alkotóműhely
Szórakoztató-tudományos-ismeretterjesztő programok
Installációk, fotósarok
Szabadtéri kiállítások

 Környezet- és egészségvédelmi programok
 Kemencés programok
2. Külső partner szervezésében OPCIONÁLISAN megvalósuló projekt:
Fülesbagoly Fesztivál: Az idei évben a Fülesbagoly Alapítvány pályázatot nyújt be
különböző támogató szervezetekhez a forrás megteremtésére a fesztivál szeptember 911. közötti időszakban történő megszervezéséhez 8 millió forint értékben. Amennyiben
ez a forrás rendelkezésre áll, Martonvásár Város Önkormányzatától a főszervező
Fülesbagoly Alapítvány 2 millió forint forrást kér.
3. Marketingeszközök beszerzése
A város reprezentációjához szükséges marketingeszközök, szóróajándékok,
protokollajándékok beszerzése halaszthatatlanná vált, ezek kivitelezésére és
megvalósítására ezúton teszünk javaslatot.
dr. Bocsi Andrea kulturális és jogi igazgató
Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft.

Összegzés:

Projekt elnevezése
Bencsik Nap
Giro d'Italia
Gyereknap
Múzeumok Éjszakája
TökJóHét
Piac+Program
Fülesbagoly Fesztivál
Marketingeszközök
Összesen:

2022. évi
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biztosítandó
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14 000 000
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Martonvásár Városi Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár
Martonvásári Városi Könyvtár
2022. évi munkaterve
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1. Rövid összefoglaló a Martonvásári Városi Könyvtár 2022. évi munkatervéhez
a. tervezett eredmények és trendek
Az év folyamán könyvtár – amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi –
igyekszik a könyvtári szolgáltatások lehető legszélesebb körét nyújtani, a
könyvtárhasználók és használatok számát növelni. Ebben segítséget nyújt, de
egyben jelentős kihívást jelent a 2020-ban létrehozott oktatóterem hasznos
szakmai tartalommal való működtetése, oly módon, hogy erősítse a város és a
térség közoktatási intézményei és a könyvtár közötti kapcsolatot. Tervezzük a
dokumentum állomány számottevő növelését, mintegy 500 új dokumentum
beszerzésével. 2021-ben új könyvespolcok beszerzését irányoztuk elő a tárolási
kapacitás növelése érdekében.
tárgyévi innovációk, innovatív lépések
A tárgyévben jelentősebb innovatív lépés a könyvtári oktatóterem működtetése,
a pályázati vállalások szerint, minél tartalmasabb szakmai programmal.
b. az eredményeket jelentősen befolyásoló várható (pozitív vagy negatív)
körülmények
A járványhelyzeti korlátozások – mint minden könyvtárban – jelentősen
csökkenthetik ez évben is a könyvtári szolgáltatások igénybevételének
lehetőségét. A zárva tartás viszont lehetőséget nyújthat az állománygondozó
háttérmunkára.

2. Stratégiai célok végrehajtása
a. az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése a tárgyévi munka
által
A könyvtár elsődleges stratégiai célja, hogy az intézménynek az oktatási
intézményekhez történt közelebb költöztetésével, minél nagyobb számban tegyük
könyvtárhasználóvá, olvasóvá a 18 év alatti korosztályt és szüleiket, családjukat
oly módon, hogy akár személyre szabott szolgáltatásokkal motiváljuk őket. A
tárgyévben ezen a téren jelentős eredményeket tervezünk elérni, a könyvtári
oktatóterem szolgáltatásai, lehetőségei ezt a csoportot célozzák meg..
b. a pályázati tevékenység támogaja-e a stratégiai célok teljesülését?
A fenti célcsoportok könyvtárhasználatának növelését célozza meg az EFOP4.1.8-16-2017-00093 számú „Éld át, tanuld másképp, fejlődj könnyedén a
megújult könyvtárban” elnevezésű pályázat keretében 2020 elejére elkészült,
nagyszámú oktatási célú IKT eszközzel felszerelt könyvtári oktatóterem.
Reméljük a járványhelyzet az oktatóterem intenzív használatát a tárgyév
nagyobbik részében lehetővé teszi.
3. Szervezet
A tárgyévben a települési kulturális ellátás – ezen belül a Könyvtár működtetése
is – közszolgáltatási feladatellátási szerződés keretében a 100%-os
önkormányzati tulajdonú Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
feladata. A Könyvtár a gazdasági társaság szervezeti felépítésében a Kulturális
Iroda, azon belül a Közgyűjteményi Csoport keretében végzi tevékenységét.
Hivatalos elnevezése jelenleg Martonvásári Városi Könyvtár, szakmai
besorolása Martonvásár Város települési könyvtári feladatait ellátó települési

közművelődési nyilvános közkönyvtár. A szervezeti felállásban történő
változtatás 2022-ben nincsen tervbe véve.
4. Infrastruktúra
a. fizikai terek állapotának változása
A könyvtár épülete és helyiségei 2019 folyamán kerültek kialakításra illetve
felújításra, a tárgyévben ezen a téren változást nem tervezünk.
b. infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása
A korábbi évek pályázati lehetőségeinek köszönhetően a könyvtár IKT eszköz
ellátottsága átlagon felüli, ezért ezen a területen fejlesztést nem tervezünk, a
forrásokat a karbantartásra összpontosítjuk.
c. egyéb infrastruktúra
A tárgyévben a tárolási kapacitásnövelése érdekében, a régi elavult polcok
lecserélése céljából könyvespolcok vásárlását tervezzük.
5. Gyűjteményi tervek
a. gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés
A könyvtári dokumentum állomány bővítésére a tárgyévben mintegy 1millió 200
ezer forint forrást szánunk., és az időszaki kiadványok vásárlása mellett mintegy
500 új kötet beszerzését tervezzük elsősorban a gyermek, ifjúsági és felnőtt
szépirodalom területén.
b. gyűjteményfeltárás
A könyvtári dokumentumok nyilvántartása a Szikla integrált könyvtári
rendszerben történik. A tárgyévi gyarapodás tekintetében év végére 100 %-os
teljességű feldolgozottságra törekszünk. A tárgyévben szeretnénk a teljes
állományi leltárt végezni.
c. állományvédelem
Állományvédelmi beavatkozást a tárgyévben nem tervezünk.
d. digitalizálás
A könyvtárban digitalizálási tevékenységet nem tervezünk.
6. Szolgáltatások (változások, trendek)
a. célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek,
zenét kedvelők stb.) kialakított szolgáltatások eredményei
Az olvasók korbeli megoszlását vizsgálva a legjelentősebb réteget a gyerekek,
gyerekes családok, nyugdíjasok képezik. Könyvtárunk esetében az aktív korúak
az országos arány felett képviseltetik magukat a könyvtár látogatói között. A
tárgyévben törekszünk arra, hogy ez a pozitív tendencia tovább erősödjön, a
diákok mellett még több gyerekes szülő illetve család válassza programnak a
könyvtár felkeresését. A könyvtári állomány gyarapítását ennek megfelelően
tervezzük.
b. helyben elérhető szolgáltatások
A mindenkori járványügyi jogszabályi előírásoknak eleget téve tervezzük
működtetni a könyvtári dokumentumok kölcsönzését – továbbra is kiterjesztve a
kurrens időszaki kiadványokra is − és a népszerű reprográfiai szolgáltatást. A
tárgyévben is a könyvtár ad otthont a Központi Informatikai Fejlesztési

Ügynökség által koordinált, a lakosság digitális képességeit erősítő,
esélyegyenlőséget célzó Digitális Jólét Program Pontjának. A használók
rendelkezésére fognak állni a programban biztosított IKT eszközök, valamint a
könyvtárnak a korábbi hasonló célú pályázata keretében beszerzett saját
személyi számítógépei.
c. távolról elérhető szolgáltatások
A könyvtár esetében távolról elérhető szolgáltatás megindítását a tárgyévben
nem tervezzük.
d. közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások
Amennyiben a járványügyi korlátozások lehetővé teszik 2022-ben is folytatjuk
az iskolásoknak tartott könyvtárhasználati foglalkozásokat, oktatótermi
foglalkozásokat, továbbá két író olvasó találkozót tervezünk. Helyet fogunk
biztosítani az integrált intézmény Közművelődési csoportja által szervezett
rendezvényeknek, a Martonvásári Olvasókör találkozóinak A könyvtári
rendezvények terén személyes megjelenést nem igénylő, kis költségvetésű
irodalmi témájú kvízjátékokat tervezünk.
e. online felületek (honlap, közösségi média)
2021-ben tovább működtetjük a könyvtár Facebook oldalát.
7. Minőségirányítás
A könyvtárban a minőségirányítás területén változást nem tervezünk a
tárgyévben.
8. Tudományos kutatás és kiadványok
A tárgyévben önálló kutatást nem tervezünk, kutatási együttműködésben való
részvételre megkeresés esetén lehetőség lehet, amennyiben a kapacitásaink
lehetővé teszik azt. Kiadványa megjelentetését 2022-ben nem tervezi
könyvtárunk..
9. Partnerségi együttműködések
a. kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási
együttműködés és az önkéntesség
Amennyiben a járványhelyzet lehetőséget biztosít a kulturális terület
intézményei közötti szakmai együttműködésre, élünk ennek lehetőségeivel.
10. PR/marketing/kommunikáció tervek
a. a könyvtár megjelenése médiumokban
A helyi lapban a könyvtár szolgáltatásait bemutató, a könyvtárhasználatra
motiváló írások megjelentetését tervezzük. A könyvtárat érintő információkat a
város honlapján és a könyvtár Facebook oldalán tesszük közzé.
b. lépések az intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat,
kommunikáció)
A könyvtárról alkotott pozitív képet a tárgyévben az igénybe vehető
szolgáltatásokról nyújtott minél szélesebb körű kommunikációval, illetve a
szolgáltatások gyors és a lehető legnagyobb olvasói elégedettséget kiváltó
módon történő nyújtásával igyekszünk pozitívan formálni, ezzel is erősítve a
településen élők komfortérzetét.

