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Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselőtestület!

Azzal a kérésse!fordulunk a kistérség önkormányzataihoz, hogy a Nap Kör Alapítvóny közösségfejlesztő és
tehetségsegítő programjai kapcsán, mely a Művészetek VöIgye Általónos lskolávalvaló partnerségben
zajlik 2013. szeptembere Óta, közművelődési feladatvállalási megállapodást köthessünk az érintett
kapolcsi, monostorapáti, taliándörögdi és vigántpetendi önkormányzatokkal.

KérésÜnket azzal indokoljuk, hogy Alapítványu nka Nemzeti Művelődési lntézetpartnerszervezeteként a
szóban forgó programokat részben a kulturális közmunkaprogram keretében tudja megvalósítani. Ahhoz,
hogy 2017. március 1. után is lehetőséeünk leeven 2 főt fogla|koztatni, szükséges, hogy az
Önkormányzatokkal érvényes közművelődésifeladatvá|lalási megállapodásunk legyen. Ennek hiányóban
négy éve elkezdett és hosszú tóvra tervezett programunk megvalóstősa veszélybe kerülhet.

Mellékelten elküldjük a megállapodás tervezett szövegét.

Kérésünkkel kapcso!atban az alábbiakat hangsúlyozzuk:

1.) A feladatellátásért az önkormányzatoktól anyagi támogatást nem kérünk.
2.) 

^2Ot3. 
szeptembere Óta zajló program jelentős szakmai sikereket ért el: kiváló akkreditáció, Nemzeti

Tehetség Program tó gyakorlatai" cím elnyerése, Települési közösség fejlesztésének hősei" cím, sok
pozitív sajtómegjelenés, sikeres pályázatok, Klebersberg lntézményfenntartó Központ ajánlásai; stb.
3.) Tevékenységünk a helyi közösség - a családok támogatásával valósul meg, azt a gyerekek és csatádjaik,
illetve az iskola partnerpedagógusai minden tekintetben támogatják, segítik.

A 2013 Óta zajló programunk eddig is szerződésekkel dokumentált formában zajlott. Évente új
megállapodásokat kötünk a Művészetek Völgye Általános lskolával (Monostorapáti) annak
Tagintézményével (Taliándörögd) a partnerpedagógusokkal (alsós pedagógusok), a programban résztvevő
gYerekek (2013 Óta összesen 169 gyermek számára tartott heti foglatkozások, témanapok , mezőgazdasági
gyakorlatok, táborok) szüleive!.

A programot támogató 2013-as és 2016-os önkormánvzati nvilatkozatokat metlékelten küldjük! Szükség
esetén küldünk másolatot az iskolákkal és családokkal kötött negáltapodásainkró] is.

Kérjük Önöket, hogy a közművelődésifeladatváltatási megállapodás megkötéséveltámogassák ezt a köze!
négy éve zaló jő gyakorlatot, amely az iskoIai nevelőmunkát kiegészítve, azt gazdagítva a gyerekeket a
kistérség földrajzáva], történetével, szokásaival, hagyományaival ismerteti meg gyakorlati módon.

kedvező döntésükben bízva, őszinte tisztelettel:
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