DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

10/2007.(X.30.) számú
rendelete

A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

Dad községi Önkormányzat Képviselőtestülete a módosított 1997. évi CXL. tv. – a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről – 77.§-a
felhatalmazása alapján a helyi közművelődésről az alábbi rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1.§.
A rendelet célja: A helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek
figyelembevételével Dad községi Önkormányzat közművelődési feladatainak jogszabály
szintű meghatározása, a közművelődési törvényben meghatározott formáinak támogatása,
ellátása, a közösségi művelődés lehetőségeinek biztosítása.
2.§.
A rendelet hatálya kiterjed a Dad község területén működő azon intézményekre, társadalmi
egyesületekre, szervezetekre, alapítványokra, amelyek a jelen rendeletben szabályozott
feladatokat ellátják.
A KÖZMŰVELŐDÉS FELADATAI
3.§.
a) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
- Ennek érdekében helytörténeti kiállítások, ünnepi alkalmak, műsorok, találkozók,
vetélkedők szervezése.
- A TÁJHÁZ és környezete valamint az ott elhelyezett hagyományőrző, népi gyűjtemény
gondozása, ápolása.
b) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése.
-Ennek érdekében a különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségek
művelődési szándékának támogatása.
c) Civil közösségek tevékenységeinek támogatása, szórakozási és közösségi igényeikhez
közösségi színtér biztosítása, a civil közösségek együttműködésének ösztönzése.
d) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
-Ennek érdekében szabadidő-sportos és kulturális szórakozásra alkalmat adó intézményi
infrastruktúra biztosítása.
e) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
-Ennek érdekében a lakosság kulturális értékeinek szélesebb körű bemutatásához alkalmak
biztosítása.
f) Az ünnepekről való megemlékezés az évenkénti eseménynaptár alapján.
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A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS SZERVEZETI KERETEI
4.§.
(1) A 3.§-ban leírtak koordinálásáért a polgármester a felelős.
(2) A közművelődési feladatok megvalósításában az önkormányzat együtt kíván
működni:
a) a község oktatási intézményeivel,
b) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
c) az egyházakkal -kiemelten: az egyházi fenntartású általános iskolával
d) a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil
szervezetekkel – kiemelten: az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással.
(3) Dad község egyes közművelődési feladatait, azoknak szervezését, feltételeit a József Attila
Művelődési Házban (2854 DAD, Fő u.91.) biztosítja, melyet a település önszerveződő
közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban díjtalanul vehetik igénybe.
(4) Esetenként közművelődést szolgáló programok az önkormányzat alapfokú intézményeiben
is szervezhetők, megvalósíthatók.
(5) A közművelődési feladatok ellátása, a József Attila Művelődési Ház üzemeltetése
szerződés alapján vállalkozási formában történik.
A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA
5.§.
(1) Dad község Önkormányzata ezen rendeletben megfogalmazott feladatait éves
költségvetési rendeletében meghatározottak szerint finanszírozza. Ennek forrása az
önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami
hozzájárulás, a központosított előirányzatból származó összeg és az elkülönített állami
pénzalapból pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében közművelődési feladatok finanszírozására
elkülönített összeg elnyerésére a helyi civil szervezetek pályázhatnak és az elnyert támogatás
felhasználásáról beszámolni kötelesek.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6.§.
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A kihirdetés napja: 2007. november 1.
(2) Ezzel egyidejűleg a 13/2005.(VIII.30.) sz. rendelettel módosított A HELYI
KÖZMŰVELŐDÉSRŐL szóló 8/1999.(XI.24.) sz. rendelet hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dad, 2007. október 30.

Szücs Attiláné
polgármester

Mánomicsné Takács Erzsébet
jegyző
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