
 

 

 

Szolgáltatási terv 

Tárgyév: 2022. 

Település neve: Mindszentkálla 

A település állandó lakónépessége: 249 fő 

A közművelődési alapszolgáltatás 

ellátásának módja: 
Közösségi színtér 

Közművelődési közösségi színtér 

neve: 
Faluház 

Közművelődési közösségi színtér 

címe: 
8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. 

Ellátott alapszolgáltatások a 

település hatályos közművelődési 

rendeletével egyezően: 

Művelődő közösségek létrejöttének 

elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési 

tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín 

biztosítása 

Felelős vezető neve: Csombó Zoltán polgármester 

Kitöltő neve és beosztása: Kovács Gáborné hivatalsegéd 

Kitöltő telefonszáma: 20/457-4085 

Kitöltő e-mail címe: info@mindszentkalla.hu 

 

 

 

 



 

Művelődő 

közösségek 

létrejöttének 

elősegítése, 

működésük 

támogatása, 

fejlődésük 

segítése, a 

közművelőd

ési 

tevékenység

ek és a 

művelődő 

közösségek 

számára 

helyszín 

biztosítása 

A közösségi 

tevékenység 

megnevezése 

A közösségi 

tevékenység célja 

 

A közösségi 

tevékenység 

rendszeressége 

vagy tervezett 

időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenység

ben részt 

vevők 

tervezett 

száma (fő) 

A közösségi 

tevékenység 

helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységben a 

helyi lakosság 

részvételi módja 

x 
Nőnapi 

köszöntés 

Az Őszülő Halánték 

Dalárda és az 

Önkormányzat 

köszönti a 

településen élő 

hölgyeket. 

A közösségi élet 

fejlődésének segítése 

március 8. 80 Faluház 

tagként, 

résztvevőként, 

látogatóként 

x 
Március 15-ei 

megemlékezés 

Közös 

megemlékezés az 

1848-49-es 

forradalomra, 

koszorúzás 

március 15. 35 
Templom előtti 

kopjafa 

résztvevőként, 

látogatóként 



x Májusfa állítás 

Az Őszülő Halánték 

Dalárda májusfát 

állít a település 

hölgyeinek. A 

hagyományok 

felelevenítése, 

megőrzése, a 

közösség 

összefogása 

április 30. 12 
Faluház melletti 

tér 
tagként, résztvevőként 

x 
Anyáknapi 

ünnepség 

A településen élő 

gyerekek műsorral 

köszöntik az 

édesanyákat 

május 1. 50 Faluház 

tagként, 

résztvevőként, 

látogatóként 

x Gyereknap 

Gyerekeknek 

szórakoztató 

program szervezése, 

a felnőttek 

bevonásával 

május vége 50 
Sportpálya és 

környéke 

szervezőként, 

résztvevőként, 

látogatóként 

x 
Májusfa 

kivétel 

Az Őszülő Halánték 

Dalárdával közös 

program, a település 

közösségének 

összefogása, 

hagyományok 

ápolása 

június eleje 80 
Faluház és 

környéke 

tagként, 

résztvevőként, 

látogatóként 

x Falunap 

A falu lakosságát és 

az ide látogatókat 

szórakoztató 

kulturális és sport 

programok  

augusztus 120 

Sportpálya, 

Faluház és 

környéke 

résztvevőként, 

látogatóként 

x 
Augusztus 20-i 

megemlékezés 

Közös 

megemlékezés 
augusztus 20. 35 

Faluház előtti 

emlékmű 

tagként, 

résztvevőként, 



augusztus 20-ról, 

szereplési lehetőség 

a helyi csoportoknak  

látogatóként 

x 
Szüreti 

felvonulás 

Hagyományok 

ápolása, szereplési  

lehetőség a helyi 

csoportoknak 

szeptember 17. 180 
Közterület, 

Faluház 

tagként, 

résztvevőként, 

látogatóként 

x 
Október 23-i 

megemlékezés 

Közös 

megemlékezés 

október 23-ról, 

szereplési lehetőség 

a helyi csoportoknak 

október 23. 35 
Faluház előtti 

emlékmű 

tagként, 

résztvevőként, 

látogatóként 

x 

Megemlékezés 

a háborúkban 

elesett 

hősökről 

Közös 

megemlékezés a 

háborúkban elesett 

mindszentkállai 

hősökről 

október 30. 45 Templomkert 
résztvevőként, 

látogatóként 

x Idősek napja 

A település 

nyugdíjasainak 

köszöntése, 

találkozási lehetőség 

biztosítása a 

közösség számára 

november 55 Faluház 
résztvevőként, 

látogatóként 

x Mikulás 

Megemlékezés a  

helyi gyerekekkel a 

Mikulásról. 

Közösség 

összetartása  

december 6. 35 
Közterület, 

Faluház 
látogatóként 

x Falukarácsony 

A településen élő 

gyerekek, felnőttek 

karácsonyi műsora, 

melyre a lakosságot 

december 17. 120 Faluház 

tagként, 

résztvevőként, 

látogatóként 



hívják, közös 

ünneplés 

x 
Sport 

foglalkozás 

Sportközösség 

formálása 
heti 1 alkalom 10 Faluház 

szervezőként, 

résztvevőként, 

látogatóként 

x 

Őszülő 

Halánték 

Dalárda 

foglalkozásai 

Felkészülés a 

szereplésekre, 

közösség formálása 

havi 2 alkalom 10 Faluház tagként 

x 

A településen 

élő gyerekek 

irodalmi 

színpad 

csoportja 

Felkészülés a 

szereplésekre, 

közösség formálása 

havi 2 alkalom 10 Faluház tagként 

x 

Mindszentkálla 

Jövőjéért 

Egyesület 

Közgyűlések, 

megbeszélések, a 

település kulturális 

és közösségi 

életének fejlesztése, 

elősegítése az 

Önkormányzattal 

közösen 

havi 1 alkalom 10 Faluház tagként 

 

 

 

 



Jóváhagyási záradék 

 

Mindszentkálla település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2022. évi szolgáltatási tervét a ______ számú  

határozatával jóváhagyta. 

 

Kihirdetési záradék 

 

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség színtér székhelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható 

helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni. 


