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Nagycenk Nagyközség Önkormányzata kulturális koncepciója
Tisztelt Képviselő-testület!
Nagycenk elsősorban a Széchenyiek öröksége miatt kulturális szempontból is kiemelt
jelentőségű település. Az önkormányzatnak kultúramegőrző, kultúraszervező feladata van a
helyi közösség és az idelátogató turisták számára is.
Fontos az épített és környezeti, történeti és kulturális értékeink feltárása, megőrzése, védelme,
megismertetése, kiemelten a Széchenyi-kultusz ápolása.
Mindeddig hiányzott azonban egy olyan átfogó koncepció, amely a nagycenki kulturális élet
kérdéseit rendezte, rendszerezte volna. Úgy vélem, hogy a jelen igényeinek és a törvény adta
kötelezettségek ismeretében, a reális lehetőségek számbavételével meg kell határozni az
önkormányzat szándékait, alapelveit és célkitűzéseit a kulturális élet jövőbeni feladatainak
ellátására, a meglévő értékek megőrzésére, a település kulturális fejlődésének biztosítására.
Erre hivatott a mellékelt Kulturális koncepció ( 1. számú melléklet )
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata kulturális koncepciójaként megfogalmazott
stratégiája a létrehozott értékek megőrzésére, bemutatására törekszik. A közösség minden
tagja számára biztosítja a kulturális értékekhez való hozzáférést, és támogatja, ösztönzi új
értékek létrehozását. Az Önkormányzat hozzájárul a tartalmi és működési feltételek
biztosításához, segíti a stratégia megvalósulását.
Az Önkormányzat a képviseleti demokrácián keresztül azt a felelősséget vállalja magára,
hogy az általa képviselteknek biztosítja a kulturálódáshoz, művelődéshez, szabadidő
színvonalas eltöltéséhez való jog megvalósulásának lehetőségét egy mentálisan és fizikailag is
egészségesebb lokális közösség kialakulásának érdekében.
A célok megvalósítása nagyrészt az Önkormányzat feladata, kötelessége. A társadalmi
változások, a kulturális élet szervezésében végbement paradigmaváltás azonban megerősíti a
következő megállapítást: a legtöbb cél és feladat megoldása csak tudatosan együttműködve,
közösen érhető el. A civil társadalomnak újból meg kell találni a helyét a kulturális életben is.
Másrészről a fenntartónak kötelessége bevonni a civil szférát a feladatok megoldásába, a
célok elérésébe.
A koncepció , mint tudjuk azonban mit sem ér, ha nem párosul, és nem követi gyakorlati
végrehajtás. A koncepció megvalósításának ütemezése a képviselő-testület feladata.
Javasolom, hogy minden év önkormányzati költségvetésének tárgyalásánál vegyük elő a
koncepciót, nézzük meg, hogy miként tartunk annak gyakorlati megvalósításánál. Az idei évi
költségvetési javaslat a civil szervezetek támogatásán, és a gróf Széchenyi Alap
működtetésén, valamint a hagyományos rendezvények, fesztiválok megszervezésén,
közreműködésén túl 3 pontban tesz újítást és segíti a koncepció megvalósítását. Ez tekinthető
az első ütemnek a megvalósításban.
 heti 20 órában határozott időre foglalkoztatott közalkalmazotti státusz megteremtése
(könyvtárosi és közművelődési feladatok végrehajtására )
 közösségi színtér kialakításához önrész biztosítása ( törekedni a teljes megvalósításra
Leader pályázat segítségével )
 Falumúzeum kialakításának megkezdése, ahhoz önrész, költségvetés biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testületet fogadja el Nagycenk Nagyközség
Önkormányzat kulturális koncepcióját, és annak I. üteme megvalósításának lehetőségét.
A koncepció elfogadásához egyszerű többség szükséges
Határozati javaslat:
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat
mellékletében foglalt tartalommal Nagycenk Nagyközség Önkormányzat kulturális
koncepcióját.
A képviselő-testület a koncepció gyakorlati megvalósítását minden év önkormányzati
költségvetésének tárgyalásakor hagyja jóvá.
2013. évben a koncepció megvalósításának I. üteme a következő:
 heti 20 órában határozott időre foglalkoztatott közalkalmazotti státusz
megteremtése (könyvtárosi és közművelődési feladatok végrehajtására )
 közösségi színtér kialakításához önrész biztosítása (
törekedni a teljes
megvalósításra Leader pályázat segítségével )
 Falumúzeum kialakításának megkezdése, ahhoz önrész, költségvetés biztosítása
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy az I.
ütem megvalósításához szükséges pénzügyi javaslatot a 2013. évi költségvetésben
szerepeltesse.
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