Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat közművelődési feladatairól
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. tv. 77. *-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 .* (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. * (1) E rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális
szükségleteinek figyelembevételével a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok
alapján egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési
tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a finanszírozási
alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó,
esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához, nemzeti és nemzetiségi hagyományainak
ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez
a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás
fejlesztéséhez.
(2) Közművelődési tevékenységek:
a) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése,
b) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
c) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése,
d) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
e) a települési könyvtár tevékenységének támogatása,
O közösségi színtér működtetése,
g) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
2.* (1) Az Onkormányzat közművelődési feladatait a Csokonai Művelődési Ház, a Lenhardt
György Községi Könyvtár és az általa fenntartott és működtetett közösségi szintér útján
közművelődési megállapodásokon keresztül látja el.
(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásában, az Onkormányzat a civil közösségek,
szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági
vállalkozások közreműködését is igénybe veszi.
(3) Az Onkormányzat a polgármester útján gondoskodik a település közművelődési
feladatainak koordinálásáról.
(4) Az Onkormányzat intézményei útján is tájékoztatja lakóit a közművelődési lehetőségekről.
(5) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együtt kíván működni
a) a községben működő Csokonai Altalános Iskola és Kék Duna Ovoda intézménnyel,
b) sport feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
c) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,
d) közművelődési feladatokat ellátó regionális térségi, megyei intézményekkel, civil
szervezetekkel.
(6) A közművelődési megállapodások megkötésére a képviselő-testület felhatalmazása
alapján a polgármester jogosult.
3. * A törvény és a rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos
fenntartási, felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.
4. * (I) Az Onkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből
finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív

állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített
állami pénzalapokból, valamint a különböző pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az Onkormányzat a központi költségvetési forrásból a közművelődési feladatok
támogatására biztosítandó pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a
mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.
(3) Az Onkormányzat költségvetéséből finanszírozza:
A közösségi szintér üzemeltetésének alapvető műszaki, technikai feltételei megteremtésének,
az épületek működőképessége megőrzésének, korszeríísítésének költségeit.
5. ~ (1) Ez a rendelet 2015. május I-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Dunaalmás Község Onlcormányzatának 1 2002 (1.30.) Ok. számú rendelete
a közművelődési, valamint nyilvános könyvtári feladatainak ellátásáról.
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A rendelet kihirdetve: 2015. április 28-án.
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