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2019 ÉVES SZOLGÁLTATÁSI TERV 

 

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)  
12 

EFMK 

Galéria, 

földszint 

személyes 

részvétel x   x       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Művelődő 

közösségek 

létrejöttének 

elősegítése 

müködésük 

támogatása 

fejlődésük 

segítése a 

közművelődési 

tevékenységek 

és a művelődő 

közösségek 

számára 

helyszín 

biztosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közösségi 

tevékenység 

megnevezése 

A közösségi 

tevékenység célja 

A közösségi 

tevékenység 

rendszeresség

e 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) 

Önkormányza

ti támogatás 
(állami 

normatíván 

kívül) 

(3)                

Egyéb 

hazai 
állami 

pályázati 

támogatás 
(NKA, 

Csoóri 

Alap, 

egyedi 

támogatás.

.) 

(4)                 
Európai 

Uniós 

pályázati 
támogatás 

(5)               

Saját 
bevét

el 

(6)               

Egyéb 
bevételi 

forrás 

(adomány, 
Norvég 

Alap…) 

Majális 

Kirakodóvásár,  

vidámpark,  

szórakoztató, 
szabadtéri 

műsorok. 

Művészeti 
csoportok 

 fellépése,  

hagyományőrző 

 programok 

 több helyi civil  

szervezet, intézmény 
bevonásával. 

évente 
 május 1. 

8 óra 

 500 fő  

EFMK 

melletti 

közösségi 
téren 

személyes  

részvétel 
  x        

Budakeszi 
Városi 

Gyereknap 

Egész napos 

szabadtéri 
sportbemutatók, 

gyermekprogramok 

több helyi 
civil szervezet, 

intézmény 

bevonásával. 

évente 
 május 25. 

6 óra 

 700 fő 
Budakeszi, 

mamutfenyők-

nél 

személyes 

 részvétel 
  x         

Jég- 

Fény Fesztivál 
Városi Mikulás 

Családi program 
évente 

 december 7.  
900 fő        x         



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Művelődő 

közösségek 

létrejöttének 

elősegítése 

működésük 

támogatása 

fejlődésük 

segítése a 

közművelődési 

tevékenységek 

és a művelődő 

közösségek 

számára 

helyszín 

biztosítása  

A közösségi 

tevékenység 

megnevezése 

A közösségi 

tevékenység célja 

A közösségi 

tevékenység 

rendszeresség

e 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…) 

Budakeszi 

Népdalkör 

A magyar népdalok 

megismertetése, 

közösségi 
tevékenység során. 

A magyar népdalok 

megismertetése, 
néphagyományok 

ápolása, megőrzése 

közösségi 
tevékenység során. 

csütörtökön-

ként 17.00-

20.00 óra 
3 óra 

12 fő 
EFMK 
Galéria, 

földszint 

személyes 

részvétel 
x   x       

Évelők Népdalkör  

A magyar népdalok 

megismertetése, 
közösségi 

tevékenység során. 

A magyar népdalok 
megismertetése, 

néphagyományok 

ápolása, megőrzése 
közösségi 

tevékenység során. 

péntekenként 

9.30-11.00 

1,5 óra 

11 fő 
EFMK 

konditerem 
  x   x       

Budakeszi 
Fenyőgyöngye 

Nyugdíjas Klub 

A helyi nyugdíjas 
korosztály közösen 

végez különböző 

kulturális és nem 
kulturális jellegű 

programokat.  

Évente több 
alkalommal 

kirándulnak, heti 

rendszerességgel 
szerveznek 

találkozókat.   

klub heti egy 
alkalommal 

csütörtöki 

napokon 
működik  

15-1 

40 fő         
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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) 

Önkormányza
ti 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…) 

A 

közösségi 

tevékenysé

g 

megnevezé

se 

A közösségi 

tevékenység 

célja 

Budakeszi 
Borostyán 

Nyugdíjas Klub 

A helyi nyugdíjas 
korosztály közösen 

végez különböző 

kulturális és nem 
kulturális jellegű 

programokat.  
Évente több 

alkalommal 

kirándulnak, heti 
rendszerességgel 

szerveznek 

találkozókat.   

klub heti egy 
alkalommal 

csütörtöki 
napokon 

működik  

 

30 fő          

A közösségi és  

társadalmi  

részvétel 

fejlesztése 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idősek 

Világnapja 

Az időskorúak 

köszöntése, a jeles 

nap alkalmából 
összejövetel. 

évente 
 szeptember 26. 

2 óra 

100 fő  EFMK emelet 
személyes 

részvétel 
  x     

 
  

Idősek  
Karácsonya 

Az idősek 
köszöntése. 

évente  
 december 5. 

 140 fő EFMK emelet 
személyes 
részvétel  

  x         

Időstorna 

Idősek 

kikapcsolódását 
segítő program 

hétfőn 

9-11 óráig 
12 fő Kondi terem 

személyes 

részvétel 
 x     
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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 

tevékenységbe

n 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…) 

Gerinctorna 

időseknek 

Idősek 
kikapcsolódását 

segítő program 

csütörtökön 

9-11 óráig  
12 fő Kondi terem 

személyes 

részvétel 
    x  

Színházi előadás 

Pápai Erika estje 

A Magyar Kultúra 

Napjához 

kapcsolódó színházi 

előadás. 

 január 22. 
18.00 óra 

 3 óra 

250fő EFMK emelet 
személyes 

részvétel 
x       x   

 

PADAM 

Kárász Eszter 
sanzonestje 

Az Édith Piaf 

emlékére szervezett 
esten ízelítőt kaphat 

a közönség a 

Montmartre 
hangulatából. 

 március 8. 

19.00 óra 
1 óra 

 180 fő EFMK emelet 
személyes 

részvétel 
x       x   

A közösségi és  

társadalmi  

részvétel 

fejlesztése 
 

 

Sárik Péter és 

Falusi Mariann 
estje: jazz 

kívánságműsor 

Zenei csemegék az  

igényes 
szórakozásra  

vágyóknak. 

 október 11. 
1 óra 

 220 fő EFMK emelet 
személyes 
részvétel 

        x   

 
Bödőcs Tibor - 

stand up  

Humorista, aki a 

hazai stand up egyik 
meghatározó alakja.  

szervezés alatt  250 fő 
EFMK 

emelet 

személyes 

részvétel 
        x   
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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…) 

 A közösségi és  

társadalmi  

részvétel 

fejlesztése 
 

Kultúrházak éjjel-

nappal 

Tipegő táncház 

Óvodás, kisiskolás 
korú gyerekeknek 

népdalokat és 

táncokat 
tanulhatnak,  

a program 

összehozza a 
családokat. 

 február 15. 

16.00 óra 

1 óra 

60 fő EFMK emelet 
személyes 
részvétel 

x           

  

Kultúrházak éjjel-

nappal 
Keszi táncház 

A táncház 
összehozza a 

népzenét,  

néptáncot 
kedvelőket. 

február 15. 

20.00 óra 

4 óra 

 40 fő EFMK emelet 
személyes 
részvétel 

    x       

  
BonBon Matiné: 

Jancsi és Juliska 
zenejáték 

A Grimm 

testvérek 

meséjének kortárs 
zenei 

feldolgozását 

hallhatja a 
közönség, 

Kiskovács Eszter 

rajzművész is 

megeleveníti a 

történetet. 

március 9. 

11.00 óra 
1 óra 

 150 fő EFMK emelet 
személyes 

részvétel 
    x       

  
BonBon matiné:  

Szerencsés János  

A kortárs zenei 

előadásban a blues 
története,  

stílusjegyei és  
hangszerei mellett 

az improvizáció,  

 

október 19. 

45 perc 
150 fő EFMK emelet 

személyes 

részvétel 
    x       
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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 

tevékenysé

g 

helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységb

en a helyi 

lakosság 

részvételi 

módja 

(1)Állami 

normatív

a 

(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…) 

A közösségi és  

társadalmi  

részvétel 

fejlesztése 

Farsangi 
jégdiszkó 

A jégpályák 

éjszakája 
alkalmából 

szervezett 

eseményen a 
korcsolyázás 

egyedi jelleget ölt 

a jelmezekkel és a 
válogatott 

zenékkel. 

 január 19. 

18.00-21.00 óra 

3 óra 

 140 fő 

EFMK 

melletti  

közösségi 
téren 

lévő 

jégpályán 

személyes 
részvétel 

  x         

Budakeszi 

kárpátaljai 

testvértelepülés
éről érkező 

gyerekek 

fogadása, 
városnézés, 

kult-is 

programokon 
való részvétel 

stb. 

Kultúrák és 

közösségek 
találkozása. 

 május 24-26. 

3 nap 
 50 fő 

Budakeszi, 

Budapest 

személyes 

részvétel 
  x x       
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A közösségi 

tevékenység 

megnevezése 

A közösségi 

tevékenység célja 

A közösségi 

tevékenység 

rendszeressé

ge vagy 

tervezett 

időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenységben részt 

vevők tervezett száma 

(fő) 

A közösségi 

tevékenység 

helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységb

en a helyi 

lakosság 

részvételi 

módja 

(1)Állami 

normatív

a 

(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…) 

Budakeszi 

Városi 

Gyereknap 

Egész napos 
szabadtéri 

sportbemutatók, 

gyermekprogramok 
több helyi 

civil szervezet, 

intézmény 
bevonásával. 

évente 

május 25. 

6 óra 

 400 fő 

Budakeszi, 

mamutfeny

őknél 

személyes 
 részvétel 

  x         

XXV. Családi 

Nap Fesztivál 

Szabadtéri 

szórakoztató 

programok, 
egyesületek, 

művészeti 

csoportok 
bemutatói, 

játszóházak, 

főzőverseny, 
koncertek, 

tűzijáték. 

évente 

augusztus 18. 

10.00-23.00 
óra 

13 óra 

 2.300 fő 
Farkashegyi 

repülőtér 

személyes 

részvétel 
  x         
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A közösségi 

tevékenység 

megnevezése 

A közösségi 

tevékenység célja 

A közösségi 

tevékenység 

rendszeresség

e vagy 

tervezett 

időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenységben részt 

vevők tervezett száma 

(fő) 

A közösségi 

tevékenysé

g helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységb

en 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…) 

Európai 

Mobilitási Hét 
Autómentes nap 

Oktatási 
intézmények  

általános iskolás, 

óvodás  
gyermekek  

közös mozgás, 

bemutatók,  
közös játék,  

ajándékok 

kisorsolása. 

évente 

szeptember 20. 
3 óra 

300 fő 

EFMK,  

közösségi 
tér 

személyes 

részvétel 
    x       

II. 

Budakörnyéki 
Sörfesztivál 

Kulturális és  

szórakoztató  
rendezvény. 

évente 

 szeptember 13-14.  
2 nap 

3.500 fő 

Fő téri park,  

Közösségi 

tér,  

EFMK 

személyes 

részvétel 
  x       x 

  Bababörzék 

Nagycsaládosok 

számára elérhető 
áron 

megvásárolható 

termékek börzéje   

évente  

4 alkalommal 
420 fő 

EFMK 

udvar 
      x 
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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 

tevékenysé

g helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységb

en 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…) 

 Bolha piac  

Nagycsaládosok 
számára elérhető 

áron 

megvásárolható 
termékek börzéje   

évente  
2 alkalom   

120 fő 
EFMK 
udvara 

      x 

 Harcosok klubja 

Fiatalok áldozattá 

válásának 

megelőzésre 
szolgáló 

klubfoglalkozás  

hetente 
egyszer 

pénteken 

17-22 óráig 

16 fő 
EFMK 

kondi terem, 
 x x     

 Meditációs klub  
Lelki egészséget 

szolgáló 

foglalkozás 

hetente  

egyszer  

szerdán  
17-18 óráig  

4 fő 
EFMK 

Konditerem  
 x      
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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 

tevékenységbe

n a helyi 

lakosság 

részvételi 

módja 

(1)               

Állami 

norma- 

tíva 

(2) 

Önkormányz

ati támogatás 
(állami 

normatíván 

kívül) 

(3)                
Egyéb 

hazai 

állami 
pályázat

i 

támogat
ás 

(NKA, 

Csoóri 
Alap, 

egyedi 

támogat
ás..) 

(4)                 

Európai Uniós 
pályázati 

támogatás 

(5)               

Saját  
bevét

el 

(6)               

Egyéb 
bevételi 

forrás 

(adomány
, Norvég 

Alap…) 

Az egész életre 

kiterjedő tanulás 

feltételeinek biztosítása 

Nagy Réka 
előadása - 

Ökoanyu Kicsivel 

zöldebben címmel  
interaktív előadás 

a 

környezettudatoss
ág jegyében. 

Hasznos tippeket ad 

a környezet barátabb 
háztartás 

kialakításához. 

 január 30. 
1,5 óra 

 150 fő 
EFMK 
emelet 

személyes 
részvétel 

        x   

dr. Mérő László 

előadása: 

Mindenki 
másképp 

egyforma 

Ismeretterjesztő 

előadás az emberi 

gondolkodás és 
érzelmek 

működéséről. 

 február 20. 

19.00 óra 
1,5 óra 

 220 fő 
EFMK 

emelet 

személyes 

részvétel 
        x   

Vekerdy Tamás 

előadása: Jól 
értem a 

gyerekemet? 

A gyerekek 

viselkedésének 
hátteréről, 

érzelmeiről 

hallhatnak előadást - 
segítve a kölcsönös 

megértést. 

április 1. 

18.00 óra 

1 óra 

 250 fő 
EFMK 
emelet 

személyes 
részvétel 

        x   
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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 

tevékenységbe

n 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…) 

Kepes András 
előadása: 

Istenek és 

emberek 
 

Előadás az 

életközepi válságról. 

április 17. 

19.00 óra 

1,5 óra 

 250 fő 
EFMK 

emelet 

személyes 

részvétel 
        x   

Tasnádi György 

otthonteremtési, 
lakberendezési 

tanfolyama 

Mikrokörnyezetünk 
is befolyásolja a 

mentális 

állapotunkat, 

személyiségünkhöz 

és lakóterünkhöz 

illő belső tér 
kialakításában 

nyújt hasznos 

tanácsokat a mikro 
tanfolyam. 

18.00-21.00 

óráig 
február 6. 

szerda  

 100 fő 
EFMK 
emelet 

személyes 
részvétel 

        x   

Pál Feri atya 

előadása: 

Elégedetten az 
élettel 

Életvezetési 
tanácsok minden 

korosztálynak. 

szeptember 23. 
19.00 óra 

1,5 óra 

 250 fő 
EFMK 

emelet 

személyes 

részvétel 
        x   
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A közösségi 

tevékenység 

megnevezése 

A közösségi 

tevékenység célja 

A közösségi 

tevékenység 

rendszeresség

e 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…) 

Dr. Bagdy Emőke 
előadása  

szervezés alatt 

Életvezetési 
tanácsok minden 

korosztálynak. 

október 30.  

19.00 óra 
 250 fő EFMK emelet           x   

Müller Péter szervezés alatt   250 fő  EFMK emelet 
személyes  

 részvétel 
        x   

 
  

 

 

Jógafoglalkozás 

Iskolarendszeren 

kívüli tanfolyam 

amely fejleszti testi 
lelki egyensúlyt  

hetente egyszer 
szerda 18.15-

20. óráig  

12 fő Kondi terem      x  

KRESZ tanfolyam  
konzultációs 

alkalmak 

minden 

csütörtökön 
9.00-17.00 

25 fő EFMK galéria személyes részvétel       

 

A hagyományos 

közösségi 

kulturális 

értékek 

átörökítése 

feltételeinek 

biztosítása 

Keszi táncház 

1994-óta működő 
táncházaink  

alkalmával 

generációs  
találkozások jönnek  

létre, 

 ahol átörökítik az 
idősebb korosztály 

Keszi  

által jól ismert 
néphagyományok

at. 

Minden hónap 

 második  
szombatján  

alkalmanként  

5 óra. 

40-60fő 
EFMK  

emelet 

személyes  

részvétel 
    x   x   

Budakeszi 
Népdalkör 

A magyar népdalok 

megismertetése, 

közösségi 

tevékenység során. 

A magyar népdalok 
megismertetése, 

néphagyományok 

ápolása, megőrzése 
közösségi 

tevékenység során. 

csütörtökön-

ként 17.00-
20.00 óra 

3 óra 

12 fő 

EFMK  

Galéria, 

földszint 

személyes 
részvétel 

x   x       
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A közösségi 

tevékenység 

megnevezése 

A közösségi 

tevékenység célja 

A közösségi 

tevékenység 

rendszeresség

e 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…) 

Évelők 

Népdalkör  

A magyar népdalok 

megismertetése, 

közösségi 
tevékenység során. 

A magyar népdalok 

megismertetése, 
néphagyományok 

ápolása, megőrzése 

közösségi 
tevékenység során. 

péntekenként 
9.30-11.00 

1,5 óra 

11 fő 
EFMK  

konditerem 

 személyes 

részvétel 
x   x       

Nyugdíjas klubok 

farsangja 

A klubtagok 

a rendszeres  

találkozások mellett 
 a jeles napokat 

is közösen ünneplik. 

 február 17.  
16.00 óra  

4 óra évente  

megrendezett 

 150 fő EFMK emelet 
személyes 

 részvétel x x         

Zwickl Polka 

Partie 

A fúvószene 
népszerűsítése, 

zeneművészeti 

tanulmányok, 
utánpótlás 

nevelés, színpadi 

fellépések, 
közösségi 

tevékenység 

formájában. 

Minden 

hónap 
második 

vasárnapján 

alkalmanként 
4 óra.  

40-60 fő 
EFMK 

 emelet 

személyes  

részvétel 
    x   x   
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A közösségi 

tevékenység 

megnevezése 

A közösségi 

tevékenység célja 

A közösségi 

tevékenység 

rendszeressé

ge 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…) 

Buda Környéki 

Székely Kör 
Farsangi Bálja 

A Buda környéki 

településeken élő 

székelyeknek az 
évente 

megrendezett bál 

kiváló alkalmat 
teremt a 

találkozásra. 

évente 
 február 16. 

20.00 óra  

6 óra 

 180 fő 
EFMK  

emelet 

személyes 

 részvétel 
         x   

Nagy Sándor 
József 

Gimnázium 

Oskola Bál 

Hagyományosan 
megrendezett, 

műsorral 

egybekötött bál 

évente egy 

alkalommal 

 február 9 
szombat 

20.00 óra 

150 fő 
EFMK 

emelet 

személyes  

részvétel 
    x  

Tarkabarka Óvoda 
Farsangi Bálja 

A szülők és Óvó 
nénik szervezésében 

és részvételével 

megvalósuló 
rendezvény 

évente egy 
alkalommal 

január 26 

szombat 20.00 
óra 

160 fő EFMK emelet 
személyes 
részvétel 

    x  
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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 

tevékenységbe

n 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…) 

Szivárvány Óvoda 
szüreti bálja 

A szülők és Óvó 
nénik szervezésében 

és részvételével 

megvalósuló 

rendezvény 

évente egy 

alkalommal 

dátum 

160 fő EFMK emelet 
személyes 
részvétel 

    x  

Pitypang Óvoda 

szüreti bálja  

A szülők és Óvó 

nénik szervezésében 

és részvételével 
megvalósuló 

rendezvény 

november 23 180 fő EFMK emelet 
személyes 

részvétel 
      

Budakörnyéki 
Székelykör 

Szüreti Bálja 

A Buda környéki 

településeken élő 

székelyeknek az 
évente megrendezett 

bál kiváló alkalmat 

teremt a 
találkozásra. 

október 12 180 fő EFMK emelet 
személyes 

részvétel 
      

Nyugdíjas Klubok 
Húsvéti Locsoló 

Bálja 

A klubtagok 

a rendszeres  
találkozások mellett 

 a jeles napokat 

is közösen ünneplik 

április 25 

csütörtök 
150 fő EFMK emelet 

személyes 

részvétel 
    x  
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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 

tevékenységbe

n 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…) 

Budakörnyéki 
Székelykör 

karácsonyi 

ünnepsége 

A kör tagjai évente 
egyszer az EFMK 

épületében tartják 

meg a karácsony 
alkalmából 

megtartott 

ünnepségüket.  

december 14 120 fő EFMK emelet        

Nyugdíjas klubok 
karácsonyi 

ünnepsége 

A város két 

nyugdíjas klubja 

minden évben 
megtartja a 

hagyományos 

karácsonyi 
ünnepségüket. 

december 11 és 

12 
120 fő EFMK emelet        

Budakeszi 
Hagyományőrző 

Kör 

karácsonyi 
ünnepsége 

A hagyományőrző 

kör évente egy 

alkalommal tartja 
meg a hagyományos 

karácsonyi 

ünnepségét. 

december 16 
 

120 fő EFMK emelet        

Kommunista 

diktatúrák 

áldozatainak 
emléknapján 

megemlékezés és 
az "Örök tél" c. 

film vetítése 

A megemlékezés és 

filmvetítés célja a 

figyelmeztetés és  
emlékeztetés a 

korszak történéseire 
és a tanulságok 

levonására. 

évente 
február 25.  

18.00 óra 

 40 fő  EFMK emelet 
személyes 
részvétel 

   x         

Nemzeti ünnep, 
városi 

díszünnepség 

Megemlékezés az 

1848/49-es 
forradalom és 

szabadságharc 
tiszteletére, majd 

kitüntetések átadása. 

évente 
március 15. 

3 óra 

80 fő   EFMK emelet 
 személyes 

részvétel 
   x         
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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 

tevékenységbe

n 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…) 

Hősök Napja 

Megemlékezés az I. 

világháborúban 
meghalt 

budakesziekre. 

évente 

május 28. 
18.00 óra 

45 perc 

 80 fő  

Budakeszi, I. 

Világháborús 
emlékmű 

személyes 
részvétel 

   x         

A hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

átörökítése 

feltételeinek 

biztosítása 

Nemzeti 

Összetartozás 

Napja, nemzeti 

emléknap 

A Trianoni 

békeszerződés 
emléknapja az 

évente 

június 4. 
45 perc 

70 fő  

 Budakeszi, 

I. 

Világháborús 

emlékmű 

személyes 

részvétel 
  x         

Szent István-napi 

ünnepség 

Ünnepi testületi 

ülés, Budakeszi 

Díszpolgára cím, 
Budakeszi 

Öröksége-, és 

Budakeszi Építészeti 
Értékeiért-díjak 

átadása. 

évente 

augusztus 20. 
1,5 óra 

 90 fő  

Fő téri park, 

Millenniumi 
emlékmű 

személyes 

részvétel 
  x         

Aradi Vértanúk 

Napja 

Megemlékezés az 

aradi vértanúk 

kivégzésének 170. 
évfordulója 

alkalmából. 

évente 

október 4. 
2 óra 

50 fő   

Budakeszi 

Nagy Sándor 

József 
Gimnázium 

és 

Nagy Sándor 
József 

Emlékház 

személyes 

részvétel 
  x         
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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 

tevékenységbe

n 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…) 

XXXI. Mezei 
Mária Emléknap 

Mezei Mária 

születésének 
évfordulóján az 

érdeklődők Mezei 

Mária életével 
kapcsolatos előadást 

nézhetnek meg. 

évente 
 október 16. 

80 fő   

Mezei Mária 
Emlékház,  

EFMK,  

budakeszi 
temető 

személyes 
részvétel 

x x x       

Megemlékezés az 

1956-os 
forradalom és 

szabadságharc 

Ünnepi 
megemlékezés. 

 október 23. 
1 óra 

 80 fő 

Budakeszi 

Városházával 
szemben lévő 

kopjafánál 

személyes 
részvétel 

   x         

Az amatőr alkotó- 

és előadó-

művészeti 

tevékenység 

feltételeinek 

biztosítása 

Kovácshegyi 

Olga  
Csendélet c. 

festmény 

kiállítása 

Festmény kiállítás  január 7-27.  40 fő  
EFMK 

galéria  

személyes 

részvétel 
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A közösségi 

tevékenység 

megnevezése 

A közösségi 

tevékenység célja 

A közösségi 

tevékenység 

rendszeressé

ge vagy 

tervezett 

időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenységbe

n részt vevők 

tervezett 

száma (fő) 

A 

közösségi 

tevékenysé

g 

helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységb

en 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…) 

Krupa József: 
Magyar tájak a 

XXI: században 

c. kiállítás  

Festmény Kiállítás 
január 28.-

február 16. 
45 fő  

EFMK 

galéria  

személyes 

részvétel  
      

Kreatív Kör 
kiállítás I.  

Festmény kiállítás 
március 11-

31. 
70 fő  

EFMK 
galéria  

személyes 
részvétel  

      

Kreatív Kör 

kiállítása II. 
Festmény kiállítás április 1-22. 70 fő  

EFMK 

galéria  

személyes 

részvétel  
      

V. Szakács Éva 

„Barangolások” 
c. kiállítása   

Festmény kiállítás  
április 23—

május 12. 
50 fő  

EFMK 

galéria  

személyes 

részvétel  
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A közösségi 

tevékenység 

megnevezése 

A közösségi 

tevékenység célja 

A közösségi 

tevékenység 

rendszeressé

ge vagy 

tervezett 

időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenységbe

n részt vevők 

tervezett 

száma (fő) 

A 

közösségi 

tevékenysé

g 

helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységb

en 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…) 

Velich Sándor 

szobor kiállítása  

Saját készítésű, 

vegyes alapú szobrok  

május 13.-

május 28. 
50 fő  

EFMK 

galéria 

személyes 

részvétel  
      

Szatmáry Olga 

képzőművészeti 

kiállítása  

Festmény ás 
textilszobor kiállítás  

szeptember 

3.- 
szeptember 

22. 

40 fő 
EFMK 
galéria  

személyes 
részvétel  

      

Idősek 
világnapja a 

Kreatív Alkotó 

Kör és az 
Idősügyi 

Pályázatra 

beérkező 
anyagok 

kiállítása 

Amatőr alkotók. 
képzőművészeti 

kiállítása  

szeptember 
23.- október 

14. 

120 fő  
EFMK 
galéria, 

földszint  

személyes 

részvétel 
      

Enzsöl Katalin 

festmény 
kiállítás  

Festmény kiállítás  
október 15.-

október 31.  
25 fő  

EFMK 

galéria 

személyes 

részvétel  
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A közösségi 

tevékenység 

megnevezése 

A közösségi 

tevékenység célja 

A közösségi 

tevékenység 

rendszeressé

ge vagy 

tervezett 

időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenységbe

n részt vevők 

tervezett 

száma (fő) 

A 

közösségi 

tevékenysé

g 

helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységb

en 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…) 

Tanító és 

tanítványok 

kiállítás  

festmény kiállítás  

november 

18.- december 

18. 

40 fő  
EFMK 

galéria  

személyes 

részvétel  
      

Kultúrházak 
éjjel-nappal 

Kiállítás - 

Visszatekintés 
2018. 

Az intézmény 

2018. évi 
programjainak  

bemutatása. 

február 11-17.  120 fő  
EFMK 
Galéria 

személyes 
részvétel 

x           

Nagy Sándor 
József 

Emlékház 

makett kiállítás 

Budakeszi 
Katonai 

Hagyományőrző 

Katonai 
Egyesülettel 

szervezett közös 

kiállítás 

 

október 3.  
30 fő 

Nagy 
Sándor 

József 

Emlékház 

személyes 

részvétel 
x      

Zumba tanfolyam 

Táncművészeti 

amatőr művészeti 
csoport 

heti egy 
alakalommal 

kedd  

18-19 óráig 

20 fő EFMK emelet 
személyes 

részvétel 
    x  

Salsations 
Táncművészeti 

amatőr művészeti 

heti egy 
alakalommal 

hétfőn 18-19 

óráig 

12 fő Kondi terem 
személyes 

részvétel 
    x  



22 
 

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 

tevékenységbe

n a helyi 

lakosság 

részvételi 

módja 

(1)Állami 

normatíva 

(2) 

Önkormányza
ti 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…) 

Zsonglőr klub 
Előadó művészeti 

klub  

heti egy 

alkalommal  

szerda 17-18 
óráig 

 

8 fő 

 
Kondi terem 

személyes 

részvétel 
x      

A 

tehetséggondozás 

és -fejlesztés 

feltételeinek 

biztosítása 

Kiss Zenede 

zeneoktatás 

és táncoktatás 

A Kiss Zenede 
szervezésében 

szolfézs-, dob-, jazz-

dob, klarinétórák és 
jazz-tánc órák. 

hétköznap 

délutánonként 
átlagosan 3-4 

óra 

  
EFMK 
zenede 

személyes 
részvétel 

x           

  

   
                  

   
                  

   
                  

   
                  

  

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA 0           

 

Rendezvény/program/ 

projekt 1.    
                  

Rendezvény/program/ 

projekt 2.    
                  

Rendezvény/program/ 

projekt 3.    
                  

Rendezvény/program/ 

projekt 4.    
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Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése 0 0 0 0 0 0 

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 0 

 


