Németbánya Önkormányzat 5/2010.(VI.23) rendelete a község
Közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről „szóló 1997.évi XCL törvény 75.§.-ban
biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott közművelődési színtérre, valamint a
közművelődésben közművelődési megállapodással részvevő civil közösségekre, vállalkozási
formában működő szervezetekre, nevelési-oktatási intézményekre terjed ki, utóbbiak esetében
a velük kötött megállapodás terjedelméig.
2.§.
A rendeletek kiemelt céljai:
a.) Németbánya község természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek
közismertté tétele, a kulturális konferencia és turizmus kiépítése, támogatása, valamint
részvétel a régió ilyen irányú munkájában,
b.) Németbánya község közművelődési-kulturális hagyományainak ápolása, tovább
fejlesztése,
c.) A német nemzeti és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása.
d.) A civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése,
e.) A kulturális nyilvánosság, a tájékoztatás fejlesztése,
f.) A közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.
3.§.
Németbánya Község Önkormányzatának alapvető, kötelező közművelődési feladatait a
rendelet 1.sz.melléklete tartalmazza.
4.§.
Németbánya község kiemelt közművelődési rendezvényei az alábbiak:
- Bakonydraco Fesztivál
5.§.
Németbánya Község Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait az alábbi intézmények
és szervezetek látják el:
1.Önkormányzat által fenntartott közművelődési színterek:
Faluház (Németbánya Fő tér 3.)
Szabadtéri színpad (Németbánya Fő tér 3.)

6.§.
Németbánya Község Önkormányzata a konkrét közművelődési és közgyűjteményi
támogatásokat, a költségvetést és a költségvetési létszámkeretet az adott tárgyév költségvetési
rendeletében fogadja el.
7.§.
Németbánya Község Önkormányzat elismeri és segíti a községben működő civil közösségek,
szervezetek munkáját. A közművelődés területén számit együttműködésükre. Feladataikat
melyhez anyagi támogatási lehetőséget is biztosit – a rendelet 2.sz.melléklete tartalmazza.
8.§.
Németbánya Község Önkormányzata a községben működő közoktatási intézmények
közművelődési feladatait a rendelet 3.sz.melléklete alapján határozza meg.
9.§.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestülete épít a községben működő egyházi
szervezetek, vállalkozók kommunikációs tájékoztatási intézmények, gazdasági szervezetek,
vendéglátó-ipari egységek segítségére és együttműködésére a község közművelődési
feladatainak eredményes végrehajtásában.
10.§.
Németbánya Község Önkormányzat a közművelődési színterek és szervezetek közművelődési
munkájuk során folyamatos kapcsolatot tartanak a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumával, a Magyar Művelődési Intézettel, a Veszprém Megyei Önkormányzattal és
annak közgyűjteményi – közművelődési intézményeivel.
11.§.
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. A
rendelet kihirdetésével hatályát veszti a közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről
szóló 10/2007.(VI.21) számú rendelet.
Németbánya, 2010. június 22.

Nagy Gábor
polgármester

Bárány Péter
körjegyző

Kihirdetve: Németbánya, 2010. június 23.
Bárány Péter
körjegyző

1.sz.melléklet
Célok

Feladatok

Tevékenységek

1.Németbánya kulturális
a község hagyományainak,
-helyi ünnepségek megtartása
értékei, és ismertté tétele természeti értékeinek,
-községhez kötődő műsorok,
- helyi tudás
művészeti értékeinek
kiállitások,bemutatók
-helyi érzelem
jeles személyiségeinek,
-a községi kulturális közéleti
-helyi információ
speciális és kiemelkedő
információk biztosítása
fejlesztése
közösségeinek, új kezde-szolidaritási akciók fogadása,
ményezéseinek bemutatása,
gondozása
értékelése, közbecsülésének
növelése,a lokálpatriotizmus
erősítése.
2Az iskolarendszeren
Speciális ismeretek, képességek, helytörténeti találkozók,
kívüli öntevékeny,
önképző, öntevékeny lehetősé- vetélkedők,kiállitások
önképző, szakképző
gek felkutatása,
szervezése,helytörténeti
tanfolyamok,életminőművelődési és művelődő
dokumentumok gyűjtése,
séget és életesélyt javító közösségeinek szervezése ismertté tétele
tanulási felnőttoktatási
-munkanélküliek számára
lehetőségek
alképző szakma szervezéséhez
szakképző tanfolyamok szervezése,
-mindennapi élet gazdaságát
fejlesztő közhasznú, praktikus
tanfolyamok, bemutatók szervezése,
-az iskolai képzést kiegészítő
lehetőségek, képességfejlesztő
alkalmak biztosítása,
-mentális kulturát,önismeretet
fejlesztő alkalmak, táborok
szervezése, természetbarát
közösségek életre hívása,
népszerüsitése,segitése,
- az ifjúság kreativitásának
elősegitése,ősi mesterségek
megismertetése, praktikus
ismeretek átadása
-aktuális kérdésekről, szellemi
vitafórum kínálata,
-közhasznú ismeretszerző szakkörök működtetése

Célok

Feladatok

3.A lakosság műveltségének -az egyetemes és a magyar
köztudatának, esztétikai
német kisebbségi kultúra
szemléletének fejleszértékeinek közvetítése
retrospektív
lesztése,a rekráció biztosítása.
-a művészetek befogadásának segítése
-szabadidős szokások formálása,

Tevékenységek
-színházi előadások,előadóesték,hangversenyek kínálata,
-egyéni kollektív

és kiállítások szervezése,
népművészeti, hagyományőrző
alkalmak szervezése
-ünnepek,évfordulók,megemlékezések rendszerének működtetése,
a már meglevő kulturális ha- -az ifjúság szórakoztatáságyományok alapozása
nak /diszkó,bál,koncert,
-a rekráció,a szórakozás
biztosítása,
alkalmainak biztosítása
országos rendezvények
fogadása.
-a helyi és regionális kul-falusi turizmus népszerűturális,konferencia-turizmus sitése,
lehetőségeinek felkutatása,
ösztönzése.
4.A lakosság kreativitásának, -az esztétikai tudatosság,igény- különböző művészeti
amatőr művészeti alkotóked- fejlesztése,
szakkörök működtetése,
vének,tehetségeinek gondo- -műértő közönség biztositása, -amatőr művészeti csozása
portok befogadása,működtetése
-kiemelkedő tehetségek bemutatása
-alkotóközösségek közismertté
tétele, fejlődésük szakmai
támogatásának biztosítása,

alkotómühelyek szervezése,művészeti alkotótáborok biztosítása,
-bemutatók,kiállitások,
közönségtalálkozók
szervezése,
5.A helyi társadalom, a köz- -a kooperációs, társulási
-információk gyűjtése az
ség polgárai szabadság és
szándékok ösztönzése,
öntevékeny körökről,
felelősségérzete növekedé- -a különböző értékek és érdekek -községi civil szervezesének,a civil közösségeinek egyenrangúságának biztosítása, tek fórumának müködszakmai támogatása,
tetése,
közös községi célok érdekében közösségek
összefogásainak segitése
réteg-és korosztály kultúrák
vitaestek,fórumok,találismerkedési alkalmainak
kozók szervezése,
biztosítása,
civil közösség közötti
-a felelős közéleti szereplés
együttműködés kezdekulturális fórumainak kimunményezése,
kálása,

Célok

Feladatok

Tevékenységek

-a civil közösségek közösségek
közismertségének gondozása,

-az ifjúság érdekérvényesitési,művelődési kezdeményezéseinek intézményi
segitése,
-településvédő,-szépitő,természet-, - a civil közösségek
érdekvédő,közéleti egyesületek
részére szakmai,
összefogása,
módszertani ajánlások
pénzügyi,jogi,szakmai
ismeretek biztositása,

6.A kultúrák közötti
kapcsolatok kiépitésének,fenntartásának elősegítése

-helyi együttműködéshez, civil
szervezet tevékenységéhez
szintér és infrastuktúra ingyenes
biztosítása,
- a község nemzetközi kapcsolatainak elősegítése a kultúra eszközeivel,
-a környéki települések közművelődési intézményeivel kapcsolattartás,

-kapcsolattartás a közművelődés
megyei és országos szervezeteivel,
intézményeivel,

7.A közművelődés feltételeinek biztosítása

- pályázati lehetőségekről információk
kinálata,segitségnyújtás pályázatok elkészitéséhez,
-a község partnerkapcsolataival közművelődési kapcsolat
fenntartása, kulturális
akciók ,műsorok
szervezése,
-a község hagyományos,országos és
nemzetközi kulturális fesztiváljainak
találkozóinak szervezése,
-szakmai információ
biztosítása különböző szolgáltatásokkal
a települések szakmai munkájának
segítése,
-vallási ünnepek alkalmával közös rendezvények szervezése a község egyházi szervezeteivel,

-a község közművelődési intézményeiben a polgárok tájékozódásához
közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységéhez,a kultúraközvetitéshez
-esztétikus célszerű környezet
-infrastruktúra
-az adott tevékenységet segitő,megfelelő
számú szakember biztosítása

2. sz. melléklet
Célok
1. Németbánya kulturális
értékeinek közismertté tétele

-helyi információ fejlesztése
2.A község polgárai élet-és
teljesítőképesség növelése

Feladatok
Tevékenységek
A község hagyományainak
-kiállitások,helyi ünnepsétermészeti, művészeti értékegek elősegitése,
keinek,jeles személyiségeinek
speciális közösségeinek új kezdeményezéseinek bemutatása,
értékelése, közbecsülésének
növelése,a lokálpatriotizmus
növelése
-műsorok,bemutatók,fórumok,találkozók szervezése,
-helytörténeti, helyismeret
akciók,
-fizikai erőnlét fejlesztése

-mozgásos,mentális,önismereti,önfejlesztő tanfolyamok,programok,táborok szervezése,
- a mentális egészség kondici- közhasznú,praktikus,a
onálása
mindennapi életet segitő
programok, tanfolyamok
biztosítása
-speciális élethelyzetű emberek
segitése
-az önkéntes összefogások ösztönzése,
-sport és kultúra kapcsolatának
gondozása.
3.A lakosság kreativitásának,
az esztétikai tudatosság, igény -amatőr művészeti csoporamatőr művészeti alkotókedfejlesztése
tok,alkotóműhelyek müvének tehetségeinek gondozása
ködtetése,
- műértő közönség biztosítása versenyeken, bemutatókon
-kiemelkedő tehetségek bemu- vetélkedőkön való részvétatása
tel
-kiemelkedő tehetségek bemu- -kiemelkedő civil közöstatása
ségek bemutatása a község kommunikációs csatornáin keresztül
-alkotóközösségek közismertté
tétele
- információáramlás biztosítása

3.sz.melléklet
Célok
1.A faku lakossága élet-és
teljesítőképességének
növelése

Feladatok
-a fizikai erőnlét fejlesztése

Tevékenységek
- nyelvi kommunikációs
informatikai csoportok
működtetése, felnőttoktatás
-a mentális épség kondicioszervezése,
nálása
-közhasznú,praktikus,a mindennapi életet segitő programok,tanfolyamok gondozása.
-az önkéntes összefogások - iskolai tudást kiegészítő
technikájának gyakoroltatása
képzési folyamatok biztósítása
-sport és kultúra kapcsolatának
-szülők nevelők pedagógiai
gondozása
tudatosságát növelő alkalmak kínálata
-évente diáknap rendezése
-városi gyermeknap lebonyolitásában való részvétel
2.Németbánya kulturális
a község
-kiállitások,műsorok rendeértékeinek közismertté
-hagyományainak
zése
tétele
-a községi ünnepeken való
részvétel
-helyi tudás
-természeti értékeinek
-a község természeti és kul-helyi érzelem
turális értékeinek bemutatása
-helyi információ
-művészeti értékeinek
.jeles személyiségeinek
- speciális közösségeinek
-új kezdeményezéseinek
bemutatása,értékelése,
közbecsülésének növelése
-a lokálpatriotizmus erősítése
3.Község polgárai
- a különböző értékek és érdekek
-közös városi célok érdekében
szabadság-és feleegyenrangúságának biztosítása
különböző közösségek öszlősségérzete növeszefogásainak,programjainak
kedésének,civil,
segítése
speciális célú kö-szolidáris akciók gondozása
zösségeinek segitése
-a réteg-és korosztálykultúrák
ismerkedési alkalmainak biztositása
- a felelős közéleti szereplés kulturális fórumainak kimunkálása

