Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Balatonakarattya, 2017. február 01.
Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Balatonakarattya Község Önkormányzat Szociális, Egészségügyi, Sport és Kulturális
Bizottság
2017. február 2-ai rendkívüli bizottsági ülésére.

Tárgy : 2017. ÉVI MUNKATERV MEGBESZÉLÉSE, ELFOGADÁSA.
Előterjesztő: Dr. Détár Bianka Szociális, Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottság elnöke
Előkészítette: Dr. Bánkuty Józsefné bizottsági tag

Tisztelt Szociális, Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottság!
Kötelezően előírt feladatok
Balatonakarattya Község Önkormányzatának a közművelődési tevékenység helyi feladatairól
szóló önkormányzati rendeletében meghatározott tevékenységei.
Általános alapelvek
- a település lakossága igényeinek megfelelő; a fenntartó elvárásait kielégítő
közművelődési tevékenységek- és lehetőségek kutatása, tervezése és lebonyolítása; a
közösségi- lakossági-, intézményi és kulturális- közművelődési szolgáltatások szabad
igénybevételének biztosítása,
- a települési önkormányzat közművelődési rendeletének, kulturális koncepciójának
megfelelő program- és szolgáltatás-szerkezet kialakítása, s annak a változó
igényeknek megfelelő folyamatos működtetése,
- a lakossági igényeknek és a fizetőképes keresletnek megfelelő kulturális és közhasznú
szolgáltatások; programok és képzések szervezése, működtetése,
- a település önkormányzatával, intézményeivel és civil szervezeteivel való folyamatos
együttműködés; a kultúra és közművelődés területén való építő, koordináló szerep,
- a közösségi-, kulturális-, társadalmi- és politikai rendezvényeknek helyet adni;
szervezni és lebonyolítani az állami-, nemzeti-, társadalmi- és helyi ünnepségeket,
- tevékenységével az egyetemes kultúra értékeinek gondozása, kultúra- és művészetközvetítő szerep ellátása,
- a település hagyományainak feltárása, őrzése, hagyományok teremtése,
- közösségfejlesztő funkciója keretében segíti a helyi civil társadalom fejlődését,
fejlesztését, önigazgatását;a helyi civil közösségeknek helyet biztosít, szakmai
tanácsadást, támogatást nyújt,
- elősegíteni a helyi nyilvánosság: a demokratikus döntéshozatal és társadalmi kontroll
kialakulását, folyamatos működését.
- elősegíteni és ápolni a helyi amatőr művészeti alkotókedv kialakulását, a csoportok és
egyének kreativitását; fenntartja- és menedzseli a helyi amatőr művészeti csoportokat.
- előmozdítani a mindennapi élet kultúrájának fejlődését.
- a közművelődéshez való jog gyakorlása: minden állampolgár számára elérhetővé kell
tennünk
az áltatunk nyújtott a kulturális javakhoz való hozzáférést
- közösségi színtér igénybevétele: a kulturális esélyegyenlőtlenség csökkentése
- közösségi művelődési formák biztosítása
- szakmai együttműködések, partnerség
- színvonalas szórakozási lehetőségek biztosítása
A 2017-es év szakmai tevékenységének megtervezésekor fokozottan figyelembe kell venni az
intézmény éves költségvetésének lehetőségeit, a szakmai minőség megtartása mellett
racionális tervezés szükséges. A munkaterv kialakításakor figyelembe vettük az elmúlt évek
statisztikai irányszámait, a látogatottsági adatokat és a község kulturális kínálatának
növekedését is. Továbbá a szomszédos települések és a Szépkilátás által tervezett programjait
is. Az éves munkaterv elkészítésénél a hagyományos feladatokon túl kiemelt figyelmet
fordítunk a falu születésének évfordulójára.
Programok
Állami- és nemzeti ünnepségek megszervezése

Tavaszi programok - március 15.
Családi programok - majális - gyermeknap
Nyári programok - falunap (búcsú)
Őszi programok - október 23.
Téli programok - Mikulás - Advent – Karácsony
Reklám
A programjaink hirdetéséhez hagyományosan műsorfüzetet jelentetünk meg alkalmanként
600 példányban, melyben az érdeklődők valamennyi programunkról bővebb tájékoztatást
kaphatnak. Intézményünk valamennyi, saját szervezésű rendezvényéhez készít plakátot,
szórólapot, valamint a kiemelt rendezvényekhez meghívót. Ezeket az információhordozókat
saját, színes fénymásolóval történő sokszorosítással adjuk ki. A rendelkezésre álló
keretösszeg nagyságrendje nem teszi lehetővé a nyomdai kivitelezés az igen magas éves
példányszám miatt. Plakátjainkat, szórólapjainkat a falu területén saját hirdetőtábláinkon és
egyéb elérhető helyeken (boltok) helyezzük ki.
Az önkormányzat honlapján is megtalálható minden fontos esemény: www.
balatonakarattya.hu
Közösségek, klubok, civil szervezetek
Fontos a helyi civil szervezetek közösségi- kulturális programjainak támogatása. A felnőttek
és idős korúak számára a társas együttlétet biztosító, különböző érdeklődési kör mentén
szerveződő klubok biztosítottak községünkben. A közösségek működéséhez, éves
rendezvényeikhez szakmai segítséget nyújtunk, programjaikat idén is beépítjük éves
munkatervünkbe.
Költségvetés
Gazdasági lehetőségeinket alapvetően az éves költségvetés keretei szabják meg.
2017. évi rendezvénytervezet
Időpont:

Rendezvény megnevezése:

Helyszín:

Január
22.

A Magyar Kultúra Napja

Szépkilátás Bisztró

Március
15.

Ünnepi megemlékezés

Rákóczi park

Április
08.
11.
22.

Szemétszedés
A magyar költészet napja
A Föld napja

Önkormányzat, Iskola u. 7.
Szépkilátás Bisztró

Május
01.
09.
28.

Majális
Békenapi megemlékezés
Gyermeknap

Rákóczi park
Rákóczi park
Rákóczi park

Június
24.

Jazz est

Rákóczi park

Bercsényi strand

15.
22.
29.

Disco
Zenés beszélgetések
Ízek, borok, hangulatok
Élőzene vagy disco
Élőzene vagy disco

Augusztus
05.
12.
13.
20.

Függetlenség napja
Fürdőtelep Egyesület Közgyűlése
Búcsú
Államalapítás - ünnepi műsor

Rákóczi park
Rákóczi park
Rákóczi park
Rákóczi park

Szeptember
30.

A magyar népmese napja

Könyvtár

Október
01.
03.-09.
23.

Idősek Világnapja
Könyvtári napok
Az 1956-os forradalom ünnepe

Könyvtár
Rákóczi park

November
26.

Advent

Rákóczi park

December
03.
06.
10.
17.

Advent
Mikulás
Advent
Advent

Rákóczi park
Rákóczi park
Rákóczi park
Rákóczi park

Július
01.

Rákóczi park
Bercsényi strand
Bercsényi strand

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
A megbízáskor megfogalmazott feladatok és célok szerint igyekszem betölteni szerepemet a
község kulturális életében. Természetesen, ahogy az eddigi, úgy a jövőbeni sikerekhez is
elengedhetetlenül szükséges a T. Képviselő- testület bizalma, támogatása; a civil szervezetek
együttműködése.

Abban a reményben, hogy erre a támogató együttműködésre a jövőben is biztosan
építhetünk, tisztelettel kérjük a T. Képviselő-testülettől 2017. évi munkatervünk
megvitatás utáni elfogadását.
Tisztelettel:
Dr. Détár Bianka
Bizottság elnöke

