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2020. 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. 

10 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 30. 

10 óra 

 700 fő 
Budakeszi, 

mamutfenyőknél 

személyes 

 részvétel 
  x         

Jég- 

Fény Fesztivál 
Városi Mikulás 

Családi program 

évente 

 december 05. 
11 óra  

900 fő        x         
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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 

 személyes 

részvéte 
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 EFMK emelet  
személyes 

részvétel  
      

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  EFMK emelet  
személyes 
részvétel 
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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 

tevékenységb

en a helyi 

lakosság 

részvételi 

módja 

(1)Állami 

normatíva 

(2) 

Önkormányz

ati támogatás 

(állami 

normatíván 

kívül) 

(3)                

Egyéb 

hazai 

állami 

pályázati 

támogat

ás (NKA, 

Csoóri 

Alap, 

egyedi 

támogat

ás..) 

(4)                 

Európai 

Uniós 

pályázati 

támogatás 

(5)               

Saj

át 

bev

étel 

(6)               

Egyéb bevételi 

forrás 

(adomány, 

Norvég 

Alap…) 

A közösségi és  

társadalmi  

részvétel 

fejlesztése 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idősek 

Világnapja 

Az időskorúak 

köszöntése, a jeles 

nap alkalmából 
összejövetel. 

évente 

 október 1. 

15 óra 

100 fő  EFMK emelet 
személyes 

részvétel 
  x     

 
  

Idősek  

Karácsonya 

Az idősek 

köszöntése. 

évente  

 december 3. 
15 óra 

 140 fő EFMK emelet 
személyes 

részvétel  
  x         

Időstorna 

Idősek 

kikapcsolódását 
segítő program 

hétfőn 

9-11 óráig 
12 fő Kondi terem 

személyes 

részvétel 
 x     

Gerinctorna 
időseknek 

Idősek 

kikapcsolódását 

segítő program 

csütörtökön 
9-11 óráig  

12 fő Kondi terem 
személyes 
részvétel 

    x  

  
Fabók Mancsi 

tölgyfa tündéres 

előadása 

Gyermekek 
számára készített 

zenés báb 

előadása   

március 7. 

11.00 óra 

 

 150 fő EFMK emelet 
személyes 

részvétel 
    x       

  
Alma együttes 

gyermekkoncertj

e 

Az Alma zenekar 
célközönsége a 

kisgyermek 

korosztály. 
Számukra adnak 

elő interaktív és 

március 21. 

11 óra  
150 fő EFMK emelet 

személyes 

részvétel 
    x       
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készségfejlesztő 

zenés dallamos 

előadást. 

 Mazsola és Tádé  bábjáték  április 25. 200 fő  EFMK emelet  
személyes 

részvétel 
      

 
Süsü és barátai 

mesekiállítás  
Mesekiállítás  

október 2-4. 

 
300 fő  EFMK emelet  

személyes 

részvétel  
      

A közösségi és  

társadalmi  

részvétel 

fejlesztése 
 

 

 

Kárász Eszter 
előadása: Este fess 

a pesti nő 

A nagy sikerű 

Edith Piaf est után 
kerül 

megrendelésre. 

Közreműködik 
Veér Csongor és 

Wagner Puskás 

Péterrel. 

április 17. 180 fő EFMK emelet  
személyes 

részvétel  
      

Budakeszi 

kárpátaljai 
testvértelepülés

éről érkező 

gyerekek 

fogadása, 

városnézés, 

kult-is 
programokon 

való részvétel 

stb. 

Kultúrák és 

közösségek 

találkozása. 

szervezés 

alatt   
 50 fő 

Budakeszi, 

Budapest 

személyes 

részvétel 
  x x       

Budakeszi 

Városi 

Gyereknap 

Egész napos 
szabadtéri 

sportbemutatók, 

gyermekprogramok 
több helyi 

civil szervezet, 

intézmény 
bevonásával. 

évente 

május 30. 

10 óra 

 400 fő 

Budakeszi, 

mamutfenyők

nél 

személyes 
 részvétel 

  x         
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XXV. Családi 

Nap Fesztivál 

Szabadtéri 

szórakoztató 
programok, 

egyesületek, 

művészeti 
csoportok 

bemutatói, 

játszóházak, 
főzőverseny, 

koncertek, 

tűzijáték. 

évente 
augusztus 21. 

 

 2.300 fő 
Farkashegyi 

repülőtér 

személyes 

részvétel 
  x         

Európai 
Mobilitási Hét 

Autómentes nap 

Oktatási 

intézmények  

általános iskolás, 
óvodás  

gyermekek  

közös mozgás, 
bemutatók,  

közös játék,  

ajándékok 
kisorsolása. 

évente 
szeptember 18. 

14:00-18:00 

300 fő 
EFMK,  

közösségi tér 

személyes 

részvétel 
    x       

Városi Nőnap  

Az önkormányzat 
szervezésével 

minden évben 

megszervezésre 
kerül a városi 

nőnap.  Itt a nőket 

ünnepeljük. 

március 05.  

15.00 óra  
250 fő  

EFMK  

emelet  

személyes 

részvétel  
 x     

III. 

Budakörnyéki 

Sörfesztivál 

Kulturális és  

szórakoztató  

rendezvény. 

évente 

 szeptember 11-
12.  

2 nap 

3.500 fő 

Fő téri park,  

Közösségi tér,  

EFMK 

személyes 
részvétel 

  x       x 
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Bababörzék 

Nagycsaládosok 

számára elérhető 

áron 
megvásárolható 

termékek börzéje   

évente  

4 alkalommal 
420 fő EFMK udvar 

személyes 

részvétel  
     x 

Bolha piac  

Nagycsaládosok 
számára elérhető 

áron 

megvásárolható 
termékek börzéje   

évente  
2 alkalom   

120 fő EFMK udvara 
személyes 
részvétel  

     x 

Harcosok klubja 

Fiatalok áldozattá 

válásának 
megelőzésre 

szolgáló 

klubfoglalkozás  

hetente 

egyszer 

pénteken 
17-22 óráig 

16 fő 
EFMK kondi 

terem, 

személyes 

részvétel  
x x     

Meditációs klub  

Lelki egészséget 

szolgáló 
foglalkozás 

hetente  
egyszer  

szerdán  

17-18 óráig  

4 fő 
EFMK 

Konditerem  

személyes 

részvétel  
x      
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Korányi 

Diabétesz Klub  

pár havonta a 

diabétesszel 

kapcsolatos 
előadások  

páratlan hónap 
utolsó kedd 

14.00 óra  

50 fő  EFMK emelet  
személyes 

részvétel  
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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 

Müller Péter 
előadása:  

A bennünk élő 
bohóc 

 
Müller Péter a 

magyar író, 

dramaturg, 
forgatókönyvíró és 

előadó. A hazai 

spirituális irodalom 
egyik legismertebb 

alakja. 

 február 5. 

 
 150 fő EFMK emelet 

személyes 

részvétel 
        x   
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Hevesi Krisztina 

szexuálpszichológ
us előadása: „Jó 

párkapcsolat vagy 

jópár kapcsolat”?  

Szexuálpszichológus 

előadása  

március 25. 

 
 200 fő EFMK emelet 

személyes 

részvétel 
        x   

Bánó Attila: Ami 
nem veszhet el: a 

szívünkben 

hordott haza  

„Az előadás olyan 
jeles honfitársainkról 

esik szó, akik 

Trianon miatt arra 
kényszerülte, hogy 

megváljanak 

szülőföldjüktől, de 

akik minden 

sorscsapás ellenére 

hazafiak maradtad.”  

május 25. 

18.00 óra 
 

 250 fő EFMK emelet 
személyes 

részvétel 
        x   

Pál Feri Atyja: 

Ami igazán 

számít 
Hogyan 

bánjunk jól 

magunkkal és 
másokkal 

„Fontos, hogy 
önmagunkról ne 

tűzoltásszerűen 

igyekezzünk 
gondoskodni, hanem 

rendszeresen, és meg 

tudjuk mondani, 
melyek azok a 

minimumok, amik a 

hosszú távú 

egyensúlyunkhoz 

kellenek.” 

szeptember 28. 
19. óra  

 

 250 fő EFMK emelet 
személyes 

részvétel 
        x   

Dr. Bagdy Emőke 

előadása  

Akarsz-e, és 
tudsz-e BOLDOG 

lenni?  

Életvezetési 

tanácsok minden 
korosztálynak. 

október 14.  

19.00 óra 
 250 fő EFMK emelet 

 személyes 

részvétel  
        x   

Müller Péter 
 

 szervezés alatt 250 fő  EFMK emelet 
személyes  
 részvétel 

        x   

Közművelő

dési 

alapszolgál

tatások 

  

 

Jógafoglalkozás 

Iskolarendszeren 

kívüli tanfolyam, 

amely fejleszti testi-

lelki egyensúlyt  

hetente egyszer 

szerda 18.15-
20. óráig  

12 fő Kondi terem 
személyes 

részvétel  
    x  

KRESZ tanfolyam  
konzultációs 

alkalmak 

minden 
csütörtökön 

9.00-17.00 

25 fő EFMK galéria 
személyes 

részvétel 
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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) 

Önkormányza

ti támogatás 
(állami 

normatíván 

kívül) 

(3)                

Egyéb 

hazai 
állami 

pályázati 

támogatá
s (NKA, 

Csoóri 

Alap, 
egyedi 

támogatá

s..) 

(4)                 
Európai 

Uniós 

pályázati 
támogatás 

(5)               
Saját 

 

bevét
el 

(6)               
Egyéb 

bevételi 

forrás 
(adomán

y, 

Norvég 
Alap…) 

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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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   

Buda Környéki 

Székely Kör 
Farsangi Bálja 

A Buda környéki 
településeken élő 

székelyeknek az 

évente 
megrendezett bál 

kiváló alkalmat 
teremt a 

találkozásra. 

évente 

 február 22. 
20.00 óra  

6 óra 

 180 fő EFMK emelet 
személyes 
 részvétel 

         x   
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Nagy Sándor 
József 

Gimnázium 

Oskola Bál 

Hagyományosan 
megrendezett, 

műsorral 

egybekötött bál 

évente egy 

alkalommal 

 február 8 
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 25 

szombat 20.00 
óra 

160 fő EFMK emelet 
személyes 
részvétel 

    x  

Szivárvány Óvoda 
szüreti bálja 

A szülők és Óvó 
nénik szervezésében 

és részvételével 

megvalósuló 
rendezvény 

évente egy 

alkalommal 
november 14. 

20:00 óra 

160 fő EFMK emelet 
személyes 
részvétel 

    x  

Pitypang Óvoda 

szüreti bálja  

A szülők és Óvó 

nénik szervezésében 

és részvételével 
megvalósuló 

rendezvény 

november 21. 

20:00 óra 
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. 

szervezés alatt  180 fő EFMK emelet 
személyes 
részvétel 
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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  

Budakörnyéki 

Székelykör 
karácsonyi 

ünnepsége 

A kör tagjai évente 

egyszer az EFMK 

épületében tartják 
meg a karácsony 

alkalmából 
megtartott 

ünnepségüket.  

december 12. 
18:00 óra 

120 fő EFMK emelet 
személyes 
részvétel  

      

Nyugdíjas klubok 

karácsonyi 
ünnepsége 

A város két 
nyugdíjas klubja 

minden évben 

megtartja a 
hagyományos 

karácsonyi 

ünnepségüket. 

december 3 és 9 

15:00 óra 
120 fő EFMK emelet 

személyes 

részvétel  
      

Budakeszi 

Hagyományőrző 

Kör 

karácsonyi 
ünnepsége 

A hagyományőrző 
kör évente egy 

alkalommal tartja 
meg a hagyományos 

karácsonyi 

ünnepségét. 

december 14. 

18.00 óra 

 

120 fő EFMK emelet 
személyes 
részvétel  

      

Kommunista 

diktatúrák 

áldozatainak 
emléknapján 

megemlékezés és 

a „Sátán fattya” c. 
film vetítése  

A megemlékezés és 

filmvetítés célja a 

figyelmeztetés és  
emlékeztetés a 

korszak történéseire 

és a tanulságok 
levonására. 

évente 
február 25.  

17.30 óra 

 40 fő  EFMK emelet 
személyes 

részvétel 
   x         
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Erkel nap  Erkel Ferenc  
június 12. 
15.00 óra  

90 fő  Erkel szobornál  
személyes 

részétel  
      

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         

Hősök Napja 

Megemlékezés az I. 

világháborúban 
meghalt 

budakesziekre. 

évente 

május 25. 

 

 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. 
18.00 óra 

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. 
11.30 óra 

 90 fő  

Fő téri park, 

Millenniumi 
emlékmű 

személyes 

részvétel 
  x         
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Aradi Vértanúk 

Napja 

Megemlékezés az 

aradi vértanúk 
kivégzésének 170. 

évfordulója 

alkalmából. 

évente 
október 6. 

12.00 óra 

50 fő   

Budakeszi 

Nagy Sándor 

József 
Gimnázium és 

Nagy Sándor 

József 
Emlékház 

személyes 

részvétel 
  x         

XXXI. Mezei 
Mária Emléknap 

Mezei Mária 

születésének 
évfordulóján az 

érdeklődők Mezei 

Mária életével 
kapcsolatos előadást 

nézhetnek meg. 

évente 

 október 16. 

16.00 óra 

80 fő   

Mezei Mária 
Emlékház,  

EFMK,  

budakeszi 
temető 

személyes 
részvétel 

x x x       

Megemlékezés az 
1956-os 

forradalom és 

szabadságharc 

Ünnepi 

megemlékezés. 

 október 23. 

15.00 
 80 fő 

Budakeszi 
Városházával 

szemben lévő 

kopjafánál 

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 

norma- 

tíva 

(2) 

Önkormányza

ti támogatás 

(állami 

normatíván 
kívül) 

(3)                

Egyéb 
hazai 

állami 

pályázati 

támogatá

s (NKA, 

Csoóri 
Alap, 

egyedi 

támogatá
s..) 

(4)                 

Európai 

Uniós 
pályázati 

támogatás 

(5)               

Saját  

bevét

el 

(6)               

Egyéb 

bevételi 

forrás 

(adomán

y, 
Norvég 

Alap…) 
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Az amatőr alkotó- 

és előadó-

művészeti 

tevékenység 

feltételeinek 

biztosítása 

Hegyaljai 

Tünde kiállítása 

Budakörnyéki 
Művészeti 

Szomszédolás 

kiállítás-sorozat 
I. (Budajenő)   

 Vegyes kiállítás  
január 22- 

február 14..  
90 fő  

EFMK 
galéria. 

földszint  

személyes 

részvétel 
      

Németh Krisztina 

fotókiállítása 

„Nőnap”- 

Krajcáros 

Alapítvány 

 Fotó kiállítás 
február 24.-

március 15. 
70 fő  EFMK galéria  

személyes 

részvétel  
      

Janik Márton   Fotó kiállítás 
március 16.- 

április 5. 
70 fő  EFMK galéria  

személyes 
részvétel  

      

Krajczáros 
Alapítvány 

„Emlékezet a 

hősökre- 
Ecsettel a 

békéért” 

Festmény- graffika 

kiállítás 

május 25.-

június 14. 
70 fő  EFMK galéria  

személyes 

részvétel  
      

Janik Márton   Fotó kiállítás  
június 25-

július 31. 
70 fő  EFMK galéria  

személyes 

részvétel  
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20 áve város 

Budakeszi c. 

fotódokumentác
ió kiállítás  

Fotó-dokumentáció 
augusztus 20.- 

szeptember 13. 
70 fő  EFMK galéria 

személyes 

részvétel  
      

Budakörnyéki 

Művészeti 

Szomszédolás 

kiállítás-sorozat 

III. (Páty)  

Vegyes kiállítás  
szeptember 14.- 

október 4.  
70 fő  

EFMK 

galéria, 

földszint  

személyes 

részvétel  
      

Horváth Terézia  Festmény kiállítás  
október 5.-
november 1 

40 fő EFMK galéria  
személyes 
részvétel  

      

Krajczáros 

Alapítvány: 
Háború 

befejezése 

Európában  

Festmény kiállítás  
november 2.- 

november 22. 
70 fő  

EFMK 
galéria, 

földszint  

személyes 

részvétel 
      

Budakörnyéki 

Művészeti 

Szomszédolás 
kiállítás-sorozat 

IV. 

 Vegyes kiállítás  
november 

23.-dec 20.  
50 fő  EFMK galéria 

személyes 

részvétel  
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Lego és 
vasútmodell-

kiállítás  

Lego makettek 

kerülnek kiállításra.  
április 3-5  600 fő  EFMK emelet  

személyes 

részvétel  
      

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  

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           
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Rendezvény/program/ 

projekt 1.    
                  

Rendezvény/program/ 
projekt 2.    

                  

Rendezvény/program/ 
projekt 3.    

                  

Rendezvény/program/ 

projekt 4.    
                  

Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése 0 0 0 0 0 0 

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

 


