
 

 

 

KIVONAT 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Emberi Erőforrások Bizottsága 

2020. február 25-ei 
nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

4/2020. (II. 25.) sz. emberi erőforrások bizottsági határozat 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága megtárgyalta 
”A Goldmark Károly Művelődési Központ 2020. évi munkatervének jóváhagyása II.” című 
előterjesztést és Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete III/2/12. pontjában foglaltak alapján - 
átruházott hatáskörben eljárva - az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés b) pontja és Keszthely Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete 
alapján, átruházott hatáskörben a Melléklet szerint jóváhagyja a Goldmark Károly 
Művelődési Központ 2020. évi munkatervét.  
 

2. A bizottság felkéri az elnököt, hogy a hozott döntésről – annak megküldésével 
egyidejűleg - a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatóját tájékoztassa. 
 

3. A bizottság a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények 
és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (5) 
bekezdése alapján felkéri a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatóját az 
intézmény 2020. évi munkatervének részét képező 2020. évi szolgáltatási terv EMMI 
rendelet szerinti közzétételére, valamint a szolgáltatási tervben foglaltak végrehajtására. 

 
Határidő: - 2. pont: 2020. március 4. 

-  3. pontban közzétételre: 2020. március 11., végrehajtásra: 2020. december 31. 
Felelős: Csótár András, az Emberi Erőforrások Bizottság elnöke 

Dr. Gábor Hajnalka jegyző 
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető) 

   Csengei Ágota, Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója 
 
 
            Csótár András 
A kivonat hiteles:        bizottsági elnök sk. 
    
Illés Györgyi 
jegyzőkönyvvezető 



   

 

 

 

 

 

 

 

 
A 

GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

2020. ÉVI MUNKATERVE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

Csengei Ágota 

        igazgató 

 

 

 

Keszthely, 2020. február 12.  



 

1 

 

 

Vezetői összefoglaló a GKMK 2020. évi munkatervéhez 

 

Keszthely legnagyobb kulturális programokat szervező intézménye a Goldmark 

Károly Művelődési Központ (továbbiakban GKMK) gondoskodik a település 

művelődési, kulturális életének szervezéséről, a városlakók információs igényeinek 

kielégítéséről, kulturális hagyományainak őrzéséről. 

A GKMK 2020. évi szakmai munkatervét az Alapító Okiratban, a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban megfogalmazott elvárások, valamint a közművelődési 

alapszolgáltatások szerint állította össze.  

Az intézmény szakmai munkatervének részét képezi az éves Közművelődési 

szolgáltatási terv. 

 

A GKMK-nak a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a fenntartó által előírt és 

rögzített és önként vállalt közművelődési tevékenység alapján feladata: 

1.  A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása.  

2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.  

A különböző közösségi művelődés, közművelődési lehetőségek magas színvonalon 

történő biztosítása, hivatásos és amatőr művészek közreműködésével rendezett 

műsorok, felnőtt és gyermekszínházi előadások, könnyű- és komolyzenei 

koncertek, filmszínházi előadások, egyéb szórakoztató rendezvények, időszaki 

kiállítások szervezése. 

Az önkéntes tevékenység támogatása, az önkéntességgel kapcsolatos programok 

szervezése. 

A gyermek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, családbarát, generációk 

közötti kapcsolatokat elősegítő programok szervezése. Az intézmény 7 alkalommal 

nyerte el az EMMI által meghirdetett Családbarát munkahely címet, mely garancia 

arra, hogy a kollegák és családtagjaik számára is fontos, hogy minél nagyobb 

számban legyenek családokat támogató programok az intézményben. 
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Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok bővítése, különböző kultúrák közötti 

kapcsolatok kiépítése, ápolása. 

A városban működő köznevelési intézmények, önkormányzati intézmények, 

gazdasági társaságok, kulturális tevékenységet végző civil szervezetek, cégek, 

vállalatok közművelődési tevékenységének partnerként történő segítése. 

3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása. 

Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok megalakulásának 

és tevékenységének támogatása, valamint rendszeresen ismeretterjesztő alkalmak 

szervezése. 

4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása.  

A helytörténettel, népművészettel és Keszthely szellemi kulturális örökségével 

kapcsolatos szakkörök működtetése, a művelődő közösségek munkájának 

támogatása. 

Keszthelyi Települési Értéktár létrehozása óta feladatunknak érezzük annak 

folyamatos értékekkel való feltöltését, az értékeket bemutató és népszerűsítő 

kiadványok megjelentetését, programok szervezését a hungarikum klub tagjainak 

segítségével. 

A nemzeti, az európai, az egyetemes, valamint a külhoni nemzetrészek, továbbá a 

nemzetiségi kulturális értékek megismertetésének érdekében programok 

szervezése. 

A helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek bevonásával az 

állami, a nemzeti, a társadalmi és a településhez kötődő ünnepek megvalósítása. 

5. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. 

A zeneművészet, a táncművészet és a fotóművészet területén tevékenységet 

folytató amatőr művészeti csoportok működtetése. 
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1. A GKMK 2020. évi munkaterve 

Városi nagyrendezvények 

Intézményünk feladatai közé tartozik a városi nagyrendezvények szervezése és 

lebonyolítása. Állami és nemzeti ünnepeink közül a Kommunizmus áldozatainak 

emléknapját, február 24-én, a március 15-i ünnepséget, a június 4-ét, a Nemzeti 

Összetartozás Napját, az augusztus 20-i Szent István-napi programokat, valamint az 

1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezéseit intézményünk szervezi.  Két 

alkalommal a Szent Miklós temetőben: októberben az Aradi vértanúk napján a 

Honvéd-szoborhoz, míg november 4-én a Kopjafához szervezünk megemlékezéseket. 

Városi nagyrendezvényeink nyitányaként januárban kerül lebonyolításra a Magyar 

Kultúra napja ünnepségünk. Két nagy tematikus hetünk van az év első felében: 

márciusban a Nők hete, májusban a Születés hete rendezvényeinket szervezzük. 

Megrendezzük május 1-én a Balatoni évadnyitót, ehhez kapcsolódóan a Majálist. A 

város napja rendezvénysorozat június első hétvégéjén zajlik, melyen neves hazai 

előadókat, képzőművészeket, művészeket láthat a közönség. A Balaton-parton a 

Zenepavilonnál gyermek- és családi nap lesz a gyermeknaphoz kapcsolódóan. A 

Zenepaviloni esték könnyed kikapcsolódást nyújtanak július és augusztus hónapokban 

több hétköznapon és hétvégén keresztül: Folkfest, Klassz a parton, Sörfesztivál. Az 

egyik legnagyobb nyári fesztiválunkat, a KeszthelyFestet július első hétvégéjén 

szervezzük, míg a Zalai Borcégért, Keszthelyi Borünnepet augusztus elején valósítjuk 

meg, ahol színvonalas szabadtéri kulturális és gasztronómiai program kerül 

lebonyolításra. Szeptember közepén a Keszthelyi Táncpanoráma előadásai a tánc 

fővárosává változtatják néhány napra városunkat. Folytatjuk a zenés koncerteket 

tartalmazó Zene világnapja alkalmából rendezett eseményeinket. Ősszel három 

tematikus hetünk várja az érdeklődőket: októberben az Októberi filmnapok, melyen a 

legjelentősebb új magyar filmekből válogatunk, a Szépkorúak hetén az idősebb 

generációnak igyekszünk változatos programot kínálni, novemberben a Népművészet 

hetén a fiatalabb korosztályhoz szólva mutatjuk be Zala megye népművészeti értékeit, 

táncait. November közepén szervezzük a Balatoni Bormustrát, amivel Bakonyi Károly 

szőlőnemesítő életműve előtt tisztelgünk. Az évet az adventi programsorozattal 

fejezzük be, ahol kültéri és beltéri játszóházak koncertek, gyertyagyújtások, 
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ajándékműsorok várják a közönséget, az adventi rendezvénysorozat a szilveszteri 

bulival ér véget és az új évi koncertünkkel kezdődik a következő év. 

 

További programok 

A közönség igényeit szem előtt tartva továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a 

színházi, illetve gyermekszínházi előadások, pódiumműsorok megvalósítására. Az év 

kilenc hónapjában (a nyár kivételével) nagy érdeklődésre számot tartó színházi 

előadásokat hívunk a Balaton Színházba, így a bérletes előadásokon kívül is 

szórakozhat a közönségünk. Tervezzük 2020-ban is a nyári családi színházi esték 

előadásait is megrendezni. 

A rendezvényszervezés, az amatőr művészeti élet, a művelődési központ 

mindennapjaiba enged bepillantást: februárban a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű 

országos rendezvény, melyhez több éve csatlakozik intézményünk. 

Fontos feladatnak tekintjük a könnyű-és komolyzenei koncertek megrendezését.  

 

Ismeretterjesztés 

Folytatjuk a rendszeres időközönként zajló Nyitott szemmel, Lélektani esték, 

Lendületben, Út a zenéhez, Kedd-velem, Világjáró klub programunkat. Félévente 

szervezzük a Pedagógiai szakszolgálat munkatársaival a Szülők iskolája klub 

foglalkozásait, ahol a rendszeres találkozások mellett szakemberek is segítenek a 

szülőknek-kismamáknak egyedi, vagy sokakat érintő gyermeknevelési problémák 

megoldásában. 

 

Ifjúság 

A GKMK Stratégiájában szereplő helyzetfelmérés világosan mutatja, hogy a város 

mindennapjaiban kevéssé vannak jelen a fiatal felnőtt korosztály közösségei. 

Intézményünk városi nagyrendezvényeinek, egyéb eseményeinek összeállításakor 

kiemelt figyelmet fordít a korosztályi igényekre. Figyelembe vesszük a 

középiskolások, egyetemisták életkori sajátosságait, így számukra indítottuk el a 

Mozipótló filmklubunkat havi rendszerességgel. Szombat esténként a Gémkapocs 
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társasjáték klub, valamint a Fotóklub szintén ennek a korosztálynak szól. Januártól 

indítjuk el a Legendás koncertek sorozatot, amelynek szintén ez az egyik célcsoportja. 

  

Képzőművészet 

A Balaton Színház Simándy termében hazai és a nemzetközi képzőművészeti, 

iparművészeti, fotóművészeti élet kiemelkedő alakjai mutatkoznak be. A kisebb 

termeinkben a helyi és környékbeli amatőr alkotóknak biztosítunk az egész év 

folyamán bemutatkozási lehetőséget. Együttműködünk a zala megyei múzeumokkal, 

így márciusban Nagykanizsáról hozzuk a 3 Sass kiállítást. Jó kapcsolatot ápolunk a 

PIM /Petőfi Irodalmi Múzeummal/, az ősz folyamán tőlük is hozunk kiállítást. 

 

Külsős rendezvények 

Partnerként segítjük a városban működő köznevelési intézmények, önkormányzati 

intézmények, gazdasági társaságok, kulturális tevékenységet végző civil szervezetek, 

cégek, vállalatok közművelődési tevékenységét. 

 

Pályázatok, statisztika, minőségbiztosítás, közösségi szolgálat 

A közművelődési intézményegységre vonatkozó pályázatokat figyelemmel kísérjük, a 

költségvetésünket ezek segítségével egészítjük ki.  

Statisztikai kötelezettségeinknek eleget teszünk, az adattartalom dokumentálását 

folyamatosan végezzük.  

2020-ban folytatjuk a minőségirányítási rendszer működtetését, annak alapelvei szerint 

végezzük szakmai tevékenységünket. 

Továbbra is fogadunk diákokat közösségi szolgálatra, gyakornokok szakmai 

képzésében vállalunk szerepet, rendezvényekhez kapcsolódóan önkénteseket 

toborzunk. 

 

Amatőr művészeti, népművészeti csoportok 

Továbbra is kiemelt feladat a művelődési központ által működtetett művészeti 

csoportok magas színvonalú munkájának fenntartása, biztosítva a próbákhoz, 

fellépésekhez, bemutatkozásokhoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket. A GKMK 
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jazzbalett csoportjai folyamatosan működnek a nyári szünet kivételével egész évben. 

A foltvarrókör kiemelkedő tevékenysége révén regionális szerepkörbe került, 

szükségszerű a díszítőművészeti szakkörök (fafaragás, szövés, népi kismesterségek, 

kerámia, kosárfonás) taglétszámának megtartása. A kerámia szakkör részére pályázati 

forrásból új égető kemencét nyertünk és állítottunk be a tavasz folyamán. 

Az intézmény művészeti csoportjai bemutatkoznak a gyermeknapon, valamint 

népművészeti csoportok vezetői, szakköri tagjai kiállításokon, a nyári 

nagyrendezvényeken bemutatókat, gyermekfoglalkozásokat tartanak. 
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2. A GKMK 2020. évi rendezvényterve 

 

JANUÁR 

1.  Újévi koncert  

4.  NépmesePont: gyermekkoncert  

11.   NépmesePont: Családi döngicsélő 

7.   Klubok indulása: Filmklub, Természetgyógyász klub, NépmesePont: 

drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

13.   Világjáró klub  

14.   Kedd-velem, NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

14-15.  Gyermek bérletes előadás  

15.   Nyitott szemmel sorozat  

17.   Bérleten kívüli előadás  

20.   Dumaszínház előadása  

21.   NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

22.   Magyar Kultúra napja  

23.   Ifjúsági bérletes előadás, Lélektani esték sorozat 

24.   Természetgyógyász Klub, Kiállítás megnyitó 

25.  NépmesePont: Játszóház, Farsangi Táncház 

28.   NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

29.   Koncertfilm vetítés  

30.   Út a zenéhez sorozat 

31.   TKM, Fotóklub 

 

FEBRUÁR 

 

3.   Angolul beszélők klubja 

4.   NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

4-5.  Felnőtt bérletes előadás  

6.  Lélektani esték sorozat, Kismama Klub 

7.   TKME, Filharmónia  
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8.   Esküvő kiállítás, NépmesePont: Családi döngicsélő 

10-16.  Házasság hete 

11.   Kedd-velem, NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

11-12.  Gyermek bérletes előadás 

13.  Nyitott szemmel sorozat  

14.   Diák filharmónia, Természetgyógyász Klub, Lendületben sorozat 

14-16.  Kultúrházak éjjel-nappal    

15.   Ismerős Arcok koncert  

17-22.  Furfangos csodavilág kiállítás  

18.   NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

20.  Bérleten kívüli előadás  

21.  Filmklub  

22.   NépmesePont: Játszóház, Táncház 

24.   Világjáró Klub 

25.   Kommunizmus áldozatainak emléknapja, NépmesePont: 

drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

26.   Nyitott szemmel, Koncertfilm vetítés 

27.  Ifjúsági bérletes előadás 

28.   Fotóklub, Természetgyógyász Klub 

 

MÁRCIUS 

1.   Koncert  

2.  Angolul beszélők klubja 

3.   NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

3-4.   Felnőtt bérletes előadás 

5.  Kiállítás megnyitó, Kismama Klub 

5-12.              Nők Hete rendezvénysorozat 

6.                  TKME, Filmklub, Bérleten kívüli előadás 

7.  Meglepetés délután nőknek 

9.   Németül beszélők klubja, Világjáró Klub  

10.  Filharmónia,  
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10.  NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

11.  Nyitott szemmel 

12.     Lélektani esték  

13.  Természetgyógyász klub 

13.  Nyitott szemmel 

14.   NépmesePont: Családi döngicsélő 

15.  Nemzeti ünnep: városi ünnepség  

17.   NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub  

20.  TKME klub  

21.  Bérleten kívüli előadás 

24-25.  Gyermek bérletes előadás 

24. NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub, Kiállítás 

megnyitó 

25. Koncertfilm vetítés 

26.  Út a zenéhez sorozat 

27.  Diák filharmónia, Természetgyógyász Klub 

28.  Színházi világnap, NépmesePont: Táncház, Játszóház  

29.  Fotóklub 

31.  NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

 

ÁPRILIS 

3.           Filmklub 

4.           Kis-Balaton Táncegyüttes gála 

6.      Angolul beszélők klubja 

7.   NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

8.   Filharmónia 

9.  Dumaszínház 

11.   Költészet napja, NépmesePont: Családi döngicsélő 

13.  Németül beszélők klubja 

14.  NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub; 

Művészetterápia 
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15.   Lélektani esték 

20-26.  Helikoni Kiállítás  

21.   NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

23-25.  Helikoni Ünnepségek 

24.   Bérleten kívüli előadás   

25.  NépmesePont: Táncház, Játszóház 

26.  Út a zenéhez sorozat 

27. Kiállítás megnyitó 

28. NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

28-29. Felnőtt bérletes előadás 

30.  Út a zenéhez 

 

MÁJUS 

1-3.  Balatoni évadnyitó-Majális 

4.  Angolul beszélők klubja 

5.  NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

7.   Kismama klub 

8.  Filmklub 

10.   NépmesePont: Családi döngicsélő, Weöres Sándor Regionális 

Gyermekszínjátszó találkozó  

11.   Németül beszélők klubja 

12-13.  Felnőtt bérletes előadás 

12. NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub, Kiállítás 

megnyitó 

16.   Babaruhabörze 

19.   NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

19-20.  Felnőtt bérletes előadás 

26.  NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub; Hősök napja 

a Várkertben 

26.  Bakonyi Károly emlékkonferencia 

28.  Út a zenéhez sorozat 
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30-31.  KKM – nevezési iroda 

31.   Gyermeknap, Fotóklub 

 

JÚNIUS 

1.  Angolul beszélők klubja 

2. NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

4.  Nemzeti összetartozás napja: Trianoni megemlékezés,  

4. Kismama Klub 

5.  Város napi kiállítás megnyitó 

5-7.  Keszthely Város Napja 

6.  Balett gálaműsor 

8.  Németül beszélők klubja 

9.  NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

11.  Nyitott szemmel 

14.  Országos érembörze 

16.  NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

20-21. Szent Iván napok a Balatonnál - Fő téren 

23-27. Jazz balett tábor a GKMK-ban 

   

 

JÚLIUS 

1-5.  Agyagozó tábor  

6.   Angolul beszélők klubja 

3-5.  Keszthelyfest  

6.  NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

13.   Németül beszélők klubja 

6-10. Korongozó tábor 

6-10. Népmese tábor 

16.   Bérleten kívüli előadás 

17.   Zenepaviloni koncert 

13-17.  Rajztábor 
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18-19.  Folkfeszt a Zenepavilonnál 

15-19.  Sörfesztivál 

20-24.  Népmese tábor 

24-26.  Folkfeszt 

21-23.  Klassz a parton komolyzenei koncertek 

27-aug 1.  Vegyes képalkotó tábor 

29.   Klassz a parton  komolyzenei koncert 

29-aug 2.  Zalai borcégér 

 

AUGUSZTUS 

1-2.  Zalai Borcégér 

3-7.   Kreatív angol tábor 

5.            Angolul beszélők klubja 

6.            NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

6.            Bérleten kívüli előadás 

10-14.  Népmesepontos tábor 

10-14.            Tanuljunk tanulni tábor 

10.            Németül beszélők klubja 

18.            Bérleten kívüli előadás 

20-23.            Szent István napok 

25.                NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

28.                Klassz a parton komolyzenei koncert 

 

 

SZEPTEMBER 

1.          NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub  

6.          Angolul beszélők klubja 

10-12.          Keszthelyi Táncpanoráma 

11.          TKM klub 

13.          Országos éremkiállítás 

14.        Németül beszélők klubja 
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15.         NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

22.          NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

25-26.         Népmese Napok a NépmesePontban 

29.              NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

 

 

OKTÓBER  

1.   A zene világnapja: komolyzenei koncert 

1.  Klubok, szakkörök, családi programok, színházbérletek, 

előadássorozatok, kiállítások őszi kezdése 

5.   Angolul beszélők klubja 

6.   Aradi Vértanúk emléknapja a Szent Miklós temetőben 

7-13.  Őszi Magyar Filmnapok 

12.  Lélektani esték sorozat 

12.   Németül beszélők klubja 

19.   Bérleten kívüli gyerekelőadás 

26-31.  Szép korúak hete: kiállítás megnyitó, előadások 

22.   Fáklyás felvonulás az 1956-os szabadságharc tábláihoz 

23.   Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szab.harc tiszteletére 

30.   TKM klub 

26-nov.1.  Őszi szünidei matiné, tök jó nap, játszóházak, színházi előadás. 

 

NOVEMBER 

2.  Angolul beszélők klubja  

3.   NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

6.   TKM Klub 

7.  Bérleten kívüli előadás 

9-14.  Népművészet hete: kiállítás, előadások, játszóházak, táncházak 

9.  Németül beszélők klubja 

10. Filharmónia koncert 

15. Könnyűzenei koncert 
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18. Magyar Borok mustrája 

27. Bérleten kívüli előadás 

20.  TKME 

 

DECEMBER 

1-22.   Mikulástól karácsonyig: adventi és karácsonyi hétvégék a Balaton 

Színházban és a Fő téren 

1. NépmesePont: drámafoglalkozás, Angol nyelvű meseklub 

6.  A Mikulás szánkón érkezik 

7.  Angolul beszélők klubja 

9.  Kultúrában kimagasló gyermekek köszöntése 

14.   Németül beszélők klubja 

18.   TKM klub 

24.  Angyalváró filmvetítés 

28-30.  Téli szünidei matiné: játszóházak 

29.  Csángó szilveszter 

31.   Városi szilveszter a Fő téren 

 

 

 

 

 

 

 

 



Közművelődési alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3)

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

(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…)

Gémkapocs társasjáték klub hetente, 5 óra 60 GKMK
közvetlen (folyamatos 

kapcsolattartás a klubvezetővel)

Léleknektár életmód klub hetente, 3 óra 15 GKMK
közvetlen (folyamatos 

kapcsolattartás a klubvezetővel)

Tarokk Klub szórakozás hetente, 3 óra 14 GKMK
közvetlen (folyamatos 

kapcsolattartás a klubvezetővel)

Bridzs Klub szórakozás hetente, 3 óra 22 GKMK
közvetlen (folyamatos 

kapcsolattartás a klubvezetővel)

Biblia Kör zenés bibliaóra hetente, 2 óra 22 Balaton Színház
közvetlen (folyamatos 

kapcsolattartás a klubvezetővel)

Sakk sakkedzések hetente, 2 óra 20 GKMK
közvetlen (folyamatos 

kapcsolattartás a klubvezetővel)

ÖSSZESEN 1 200 000

Tematikus Hetek (Házasság 

Hete, Születés Hete, 

Szépkorúak Hete, 

Népművészet Hete)

ismeretátadás, 

közösség-fejlesztés

Adott témakörben egy hét 

(kb. 15 óra/év)
2500 Balaton Színház

közvetlen (A részvételi adatok 

figyelésével a tematikus hetek 

évről évre való fejlesztése)

Családi 

hétvégék/Játszóházak

közösségfejlesz-tés, 

családi életre nevelés
havonta kétszer, 2 óra/alk 500 GKMK

közvetlen (részvételi adatok 

figyelése)

Lélektani esték sorozat
lelki egészség 

megőrzése
 7 alkalom/év, 2 óra/alk 420 Balaton Színház

közvetlen (részvételi adatok 

figyelése)

EMMI-

Családbarát 

munkahely 

1.727.000

250 000

ÖSSZESEN 1 500 000

Nyitott szemmel sorozat művelődés 12 alkalom/év, 2 óra/alk 720 Balaton Színház
közvetlen (részvételi adatok 

figyelése)
NKA 700.000 380 000

Világjáró Klub sorozat ismeretterjesztés  7 alkalom/év, 2 óra/alk 700 Balaton Színház
közvetlen (részvételi adatok 

figyelése)

Lendületben ismeretterjesztés 3 alkalom/év, 2 óra 400 Balaton Színház
közvetlen (részvételi adatok 

figyelése)

Természetgyó-gyász Klub egészségmegőr-zés
havonta 2 alkalommal 2 

óra/alk
350 Balaton Színház

közvetlen (folyamatos 

kapcsolattartás a klubvezetővel)

Idegennyelven beszélők 

Klubja (Angolul, Németül)

közösségfejlesz-tés, 

idegen nyelv 

gyakorlása

havonta 1 alkalom/klub 2 

óra/alk
300 Balaton Színház

közvetlen (folyamatos 

kapcsolattartás a klubvezetővel)

Társastánc
életminőséget javító 

program

hetente 1 alkalommal, 2 

óra/alk
200 GKMK szolgáltatás igénybe vétele 66 000
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Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Művelődő közösségek létrejöttének 

elősegítése, működésük 

támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a 

művelődő közösségek számára 

helyszín biztosítása

Az egész életre kiterjedő tanulás 

feltételeinek biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése



Kismama Klub családi életre nevelés
havonta 1 alkalommal, 2 

óra/alk
250 GKMK

közvetlen (előadók meghívása a 

szülők igényei alapján)

Kedvelem
beszélgetés a hivatás 

mögötti emberről
8 alkalom/év 400 Balaton Színház

közvetlen (Keszthelyi és 

környékbeli emberek a 

meghívottak)

ÖSSZESEN 2 300 000

Ünnepek
ünnepek kultúrájának 

gondozása

ünnepekhez kötődően, 1-2 

óra/ünnep
1 500

Balaton Színház, 

Keszthely különböző 

helyszínei

közvetlen (helyi történészek, 

szónokok bevonása)

Hungarikum Klub értéktárak kialakítása
havonta 1 alkalommal, 2 

óra/alk
180 Balaton Színház

közvetlen (lokálpatrióták 

találkozási lehetősége)

HUNG-2019 

2.823.000

Szövés, népi kismesterségek 

szakköre

alkotás, hagyomány-

ápolás

hetente 1 alkalommal, 2 

óra/alk
30 Kézművesház

közvetlen (folyamatos 

kapcsolattartás a vezetővel)

Fafaragó Szakkör
alkotás, hagyomány-

ápolás

hetente 1 alkalommal, 2 

óra/alk
20 Kézművesház

közvetlen (folyamatos 

kapcsolattartás a vezetővel)

Kosárfonó Szakkör
alkotás, hagyomány-

ápolás

hetente 2 alkalommal, 2 

óra/alk
35 Kézművesház

közvetlen (folyamatos 

kapcsolattartás a vezetővel)

Kerámia Szakkör
alkotás, hagyomány-

ápolás

hetente 2 alkalommal, 2 

óra/alk
25 Fazekas Műhely

közvetlen (folyamatos 

kapcsolattartás a vezetővel)
320 000

Folton-folt Szakkör
alkotás, hagyomány-

ápolás

hetente 1 alkalommal, 2 

óra/alk
20 GKMK

közvetlen (folyamatos 

kapcsolattartás a vezetőkkel)

Táncházak
nemzeti értékek 

megismerése

havonta 1 alkalommal, 3 

óra/alk
480 GKMK

közvetlen (elsődlegesen helyi 

zenekarok felkérése)

CSOÓRI P. 

386.000

ÖSSZESEN 2 200 000

Kiállítások művelődés 15 db /év 3 000 Balaton Színház

közvetlen (elsősorban helyi 

alkotóknak kiállítási lehetőség 

biztosítása)

Út a Zenéhez
zeneművészeti 

előadássorozat
havonta 1 alk, 2 óra/alk 40 Balaton Színház közvetlen

Távcső Filmklub filmvetítések havonta 1 alkalommal 60 Balaton Színház
közvetlen (részvételi adatok 

figyelése)

Legendás koncertek szórakozás havonta, 3 óra 150 Balaton Színház
közvetlen (folyamatos 

kapcsolattartás a klubvezetővel)

Helikon Versmondó Kör versmondás ünnepoekhez kötödően 10 Balaton Színház közvetlen

ÖSSZESEN 1 300 000

Fotóklub alkotás havonta 1 alk 2 óra/alk 20 Balaton Színház
közvetlen (helyi művészek 

találkozási lehetősége)

Kondicionáló női torna mozgás
hetente 2 alkalommal, 1 

óra/alk
15 GKMK közvetlen 80 000

Senior tánc mozgás
hetente 1 alkalommal, 1,5 

óra/alk
20 GKMK szolgáltatás igénybe vétele 100 000

Felnőtt jazz balett mozgás
hetente 1 alkalommal, 1 

óra/alk
10 GKMK közvetlen 92 000

Jazz balett tehetséggondo-zás

életkör szerint különböző 

csoportokban 45 

perc/alkalom

120 GKMK közvetlen 748 000

ÖSSZESEN 650 000
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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



Balatoni Évadnyitó

kulturális turizmus, 

helyi gazdaságot 

fejlesztő program

2020.05.01-02. 2 000
Keszthely, Balaton-

part

szolgáltató és szolgáltatást 

igénybe vevő egyaránt
4 000 000 1 500 000

Keszthely Város Napja

kulturális turizmus, 

helyi gazdaságot 

fejlesztő program

2020.06.06-07. 2 000
Keszthely különböző 

helyszínein

szolgáltató és szolgáltatást 

igénybe vevő egyaránt
6 000 000 1 000 000

Szent István Napok

kulturális turizmus, 

helyi gazdaságot 

fejlesztő program

2020.08.20-22. 5 000
Keszthely, Balaton-

part

szolgáltató és szolgáltatást 

igénybe vevő egyaránt
7 000 000 2 000 000

Balaton Színházban tartott 

rendezvények (Esküvő 

kiállítás, 

Természetgyógyász nap)

kulturális turizmus, 

helyi gazdaságot 

fejlesztő program

7-8 óra/ rendezvény 1600 Balaton Színház
szolgáltató és szolgáltatást 

igénybe vevő egyaránt
200 000 280 000

ÖSSZESEN 5 037 000

14 187 000

Gyermek és Ifjúsági 

Színházi előadások 

(bérletek)

művelődés 21 alkalom, 1,5-2 óra/alk 2500 Balaton Színház

közvetlen (Évad végén 

színházértékelő kérdőívek 

begyűjtése a pedagógusoktól)

Bérletes színházi előadások
művelődés, 

szórakozás
10 alk/év, kb 3 óra/alk 4 800 Balaton Színház

közvetlen (elegédettségi 

kérdőív évad végén)

Bérleten kívüli színházi 

előadások

művelődés, 

szórakozás
12 alk/év, kb 3 óra/alk 3 600 Balaton Színház szolgáltatás igénybe vétele 15 624 000

Koncertek
zeneművészeti 

előadássorozat
5 alk/év 2 000 Balaton Színház

szolgáltató és szolgáltatást 

igénybe vevő egyaránt

Táncpanoráma
táncművészet 

népszerűsítése
1 alk/év, 3 előadás/év 1800 Balaton Színház

közvetlen (szolgáltatás igénybe 

vétele)
200 000

Rendezvény/program/projekt 1. Szent Iván Napok hagyomány-ápolás 2020.06.20-21. 1 000 Keszthely, Fő tér szolgáltatást igénybe vevő 

Rendezvény/program/projekt 2. KeszthelyFest

kulturális turizmus, 

helyi gazdaságot 

fejlesztő program

2020.07.03-05. 10 000
Keszthely különböző 

helyszínein

szolgáltató és szolgáltatást 

igénybe vevő egyaránt
22 000 000

BFT 

3.000.000
3 000 000

Kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA
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Rendezvény/program/projekt 3. Sörfesztivál

kulturális turizmus, 

helyi gazdaságot 

fejlesztő program

2020.07.15-19. 3 000
Keszthely, Balaton-

part

szolgáltató és szolgáltatást 

igénybe vevő egyaránt
2 000 000

Rendezvény/program/projekt 4. Keszthelyi Folkfeszt hagyomány-ápolás 2020.07.24-26. 2 400
Keszthely, Balaton-

part

szolgáltató és szolgáltatást 

igénybe vevő egyaránt

EFOP-Helyi 

identitás 

2.100.000

Rendezvény/program/projekt 5. "Klassz a parton" kulturális turizmus 2020.07.-08. 1 200
Keszthely különböző 

helyszínein
szolgáltatást igénybe vevő 500 000

Rendezvény/program/projekt 6. Zalai Borcégér

kulturális turizmus, 

helyi gazdaságot 

fejlesztő program

2020.07.29-08.02. 5 000
Keszthely, Balaton-

part

szolgáltató és szolgáltatást 

igénybe vevő egyaránt
6 000 000 2 500 000

Rendezvény/program/projekt 7. Magyar Borok Mustrája

kulturális turizmus, 

helyi gazdaságot 

fejlesztő program

2020.11.14 350 Balaton Színház szolgáltatást igénybe vevő 500 000 700 000

Rendezvény/program/projekt 8.
Advent és Karácsony 

Keszthelyen

kulturális turizmus, 

helyi gazdaságot 

fejlesztő program

2020.11.30- 2021.01.04. 5 000
Balaton Színház, 

Keszthely, Fő tér

szolgáltató és szolgáltatást 

igénybe vevő egyaránt

CLLD 

7.000.000
1 000 000

Rendezvény/program/projekt 9. Szilveszter

kulturális turizmus, 

helyi gazdaságot 

fejlesztő program

2020.12.31 1 500 Keszthely, Fő tér
szolgáltató és szolgáltatást 

igénybe vevő egyaránt

CLLD 

4.000.000

Rendezvény/program/projekt 10. EFOP-3.3.4-17-2017-00033

ismeretszerzés, 

ismeretterjesztés, 

hagyomány-ápolás, 

szórakozás, 

művelődés

25 938 836

Rendezvény/program/projekt 11. EFOP-1.5.2.-Helyi identitás
ismeretszerzés, 

képzés, szórakozás
78 865 000

Rendezvény/program/projekt 12. EFOP-1.2.9-17-2017-00073
képzés, 

ismeretterjesztés
16 210 000

14 187 000 109 424 000 21 736 000 121 013 836 73 902 000 0

Keszthely, 2020. február 12. Csengei Ágota

     igazgató

340 262 836ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése
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