3.szilm,3, me116k1et

Ddka K0zs6g K6pvisel6-testiilet6nek
7 12002.(X. 1 3.) szf mf 6nko rm fnyzati rendelete
a helyi kiizmflveldd6s szabdlyoaisr{r6l

D4ka K0zs6g K6pvisel6-testulete a Kulturdlis javak vddelmdr6t, a nyilv6nos ktinyvtari
ell6tasr6l 6s a kcizmrivel6d6sr6l sz6lo 1997. Evi CXL t<irveny 77.$.-tban kapott felhatalmazds
alapjina helyi kdzmtivel6d6sr6l az alhbbi rendeletet alkotja:
I.fejezet
Altahinos rendelkez6sek
1.$.

,-,

A rendelet c6lja
6s
rendelet c6lja, hogy a helyi tfrsadalom, a helyi kdzmiivel6d6s 6llapot4 igenyei
lehet6s6gei ngyefemUe v6tei6vel meghatfurazza az Onkormdnyzat hltal ell6tand6

A

kdzmrivelSddsi feladatokat.
2.$.

Alapelvek
(1) Az Onkormrinyzat aklzmhvel6ddsi tev6kenysdg szabdlyozfsa sor6n arra tdrekszik, hogy
biztositsa a kozseg valamennyi lak6jrinak a jogdt
a.) a kulturalis cirokseg javainak a rendelkezdsre 6116 eszkozdk segitsdgevel val6

b;

megismerdsdre

az<inkorm{ny zat illtalfenntartott koz<lss6gi szinter igdnybevdtelere
c.) mriveltsdge gyaraPitAsira
a.j mtwatirJ"gr ervdnyesitese c41jdb61kozossdg, szewezetl€trehozirshra 6s miik0dtet6s6re

(2)

\-/

krizmitvel6d6si tev6kenys6g keret6ben a lakoss6got nem drheti hitrdnyos
meski.ildnboztetds: az e rendeletben rOgzitett jogok megilletnek minden szemdlyt nem,
torl vall6s, politikai, nemzeti vay tfrsadalmi hovatartozhs, vagyoni, sztiletesi

A

ktrlonbs6gt6tel n61kii1.
3.S.

A rendelet hatdlya
rendelet hatrilya kiteded Daka kdzsdg klzigazgatdsi tertilet€n a ktizmrivelSddsben reszt
vev6 valamennyi term6szetes 6s jogi szem6lyre.

A

IL r6sz
4.$.

Az tinkorm ilnyzzt kdzmiiveldd6si feladatai

(I) AzOnkorm6nyzal ahelyiktizmiivel6ddsi

tevekenysdg tAmogatina 6rdek6ben a kovetkez6

hathrozzameg:
a.)' a telepiilds kornyezeti, szellemi,
megismertetdse, a'helyi mfrvelSddsi

feladatokat

,rtak
anyail
feltdrdsa,
( fv. 76.$.(2) b') )
ak gondozfsa
gdnek tdmogat6sa
6letdnek segitdse

ktirnyezetkultura javitiisa
g.) o niil6nbaz6 kultirdk kbzt)tti kapcsalatok kihp{tdsdnek 6s fennmaraddsdnak segftdse

f.)

a

(rv. 76.$.(2) f.))
h.)'szabadiaA Lit|"ratis cdlti eltaltdsdhez afeltdtelek biztos{tdsa ( Tv. 76-5.@ S.))
sdgi 6let6nek segit€se
i.) a
lehetdsdgek biztositdsa ( fv' 76'$'(2) h') )

hely

j.) eg,'db
fZl A, (1)

bekezddsben meghatarozott feladatokat megval6sitasa drdekeben az

Onkorm6nyzat:
a.) miisorokat, vet6lked6ket, versenyeket szervez illetve ezek szervezesehez segitsdget nyujt
b.j a kulturdlis 6let esemfnyeir6l dokumentumokat ( fot6, video ) k6szit, ezeket meg6rzi,
gondoskodik sz6lesebb kdrben val6 megisme s6r61 ( pl. helyi k6beltelevizi6, megyei
ritjfn )
sajt6
"he1yi-iimnepetet,
6vfordul6h,at, avildgi 6s egyhhzi hagyomdnyos tinnepeket ktizismertte
c.) a
teszi, a kozmrivei6d€r l.h.t6s€geivel 6lmenyeit gazdagltja, az tinnepldshez biztositja a
krizdssdgi szinter dijmentes igdnybevdteldt, technikai berendezdseit
d") krinyvtriri elldtrist biztosit
e.) tfmogatja 6s menedzseli a helyi amat6r mtiv6szeti csOportokat
f.) telepul6sszepitb akci6kat szervez, csatlakozik ilyen akci6khoz
gj igeny szerint segiti a telepiilesen miik<id6, ktil6nb<iz6 6rtdk 6s 6rdekrendszerfl civil
kdzossegeket
h.) kapcsotitot epit ds tart fenn a kdzmiivel6dds megyei szervezeteivel
a kbzossegi szint6rben a odlnak megfelel6, esztdtikus krirnyezetet es infrastruktfrat
biztosit
informhci1kat gyrijt 6s tesz kdzismertte amiivel6desi lehet6s6gekr6l, a rdgi6 kcirnyezeti,
kulturilis nevezete ss6 geir6l
hazai kulturdlis esem6nyekre, miieml6kekhez,
k.) ig6ny szerint utazhst sze(vez

i.j

j.)

a

mrizeumokb a, szitthiui el6adilsokra

l.)

biztosit
6s sokszorosifiisi lehet6s6get, szitmitbglyhasznhlati
fdnymasolfsi
m.)a lakosig szAmira
lehet6s6get biztosit
a lakossfgi hirdetdsekhez szinteret

IlL

fejezet

A kiizmtiveldd6si feladatok elldt6srinak szervezrti keretei
s.$.
(1)

(2)

7S.$.(2) bekezd6s6ben foglaltak szerint a 4.$-ban
meghatirozott feladatai ellatfsa €rdekdben a kdvetkezd ktizcissegi szinteret mtikddteti:
Miivel6d6siHitz
A k6zriss6gi szinterben biztositj a a szabadid6 kulturdlis c61f eltdltdsdhez sztikseges
feltdteleket. Ennek erdekdben a k<izrissegi szintlr illetve helyisegei mds c6lra csak
alkalomszeriien adhat6k bdrbe illetve haszndlatba.

Az

Onkormdnyzat

a Tcirveny

(3)
(4)

Az Onkorminyzat eryes kdzmiivel6desi feladatainak elkitris6ban M (l) bekezddsben
megjelolteken kivtil, a krizriss6gi szint6r 6ltal el nem l6tott feladatok teljesit6se
drdekeben bevonhatja nem kozmtiveldddsi alapfeladatri intdzm6nydt.

Az Onkorm{nyzat kdzmiivel6desi feladatai ell6t"isa 6rdek6ben eryiittmiikOdik a dakai
sz6khelyii, helyben miik0d6, kdzmiivel6ddsi c6hi tevdkenysdget is v6gzb t6rsadalmi
szervezetekkel, veltik a rendeletben foglalt kdzmtivel6d6si feladatok meryal6sitrlsfra
krizmfivel6ddsi megfllapod6st kdthet.

fV. fejezet
A Kdzmfiveldd6si Tanfcs
6.$.

(1)

A krizmrivel6d6s helyi, lakossrigi kepviselete 6rdekdben

K<izmtivelbd6si Tanfcsot

alakithatnak a dr[kai szdkhelyii, kulturflis cdlir tarsadalmi szervezetek
A Tandcs tagja lehet minden jogi szemdlyisdggel rendelkez1, helyben mfrkddd
kozmfrvelSddsi tdrsadalmi szervezet, valamint a helyi kdzrnfrvelflddst tdmogatd gazdasdgi
vdllalkozds kepviselfije.( Tv. 8i.5.@ )
(3) ATandcs
a.) vdlemdnyt nyilvdnithat illet1legjavaslatot tehet e telepilld.s kdzmfrvelfiddsi tev1kenysdgdvel
knpcsolatos valamenny i kdrdd sb en
b) az onkormdnyzat dltal kdzmfrvelflddsi cdlra biztositott pdnziigti tdntogatds felhaszndldsdt
ds a vagtoni eszkdzdk cdlszerfi haszndlatdt a vonatkozd dantdsek illetve az dves
dnkormdnyzati kdltsdgvetd.si tervezet 6s a zdrszdmadds alapjdn figtelemmel klsdri,

(2)

vdlemd.nyezi

c.) elflseglti

a kiilnnbdzd kdzmfrvelfiddsi szervezetek egtittmfrk\ddsdt. ( Tv. 83.5.@)

V.

fejezet

A k0zmiivel6d6s linanszirozdsa
7,$.

(l) Az Onkormdnyzat a rendeletben megfogalmazott feladatainak ell6tas6t kdlts6gvetesdb6l
fnanszirozza. Ennek forrisa a sajdt bevdtele, a kOzponti kdltsdgvetdsb6l szirmaz6
normativ 6llami honAj6rul6s, a kdzpontositott el6fu6rryzatb6l szirmaz6 tisszeg 6s
elktiltinitett dllami penzalapokb 6l phlyiuati irton elnyerhet6 tdmogatas.

az

(2) A feladatok elldtdsrinak pdnzngyi sziiksdgletdt - a bev6teleket es a kiad6sokat-, valamint
az esetleges beruhdzdsok 6s felirjit6sok frnansnroz6sdt kdltsdgvet€si rendeletben 6nfll6an
szakfeladaton szerepelteti.
(3) A rendelet 5.$ (3) (4) (5) bekezdeseben szerepl6 intdzm6nyt 6s szeryezeteket a vfllalt
dnkormdnyzat penzflgyi trimogat6sban
k0zmtivel6d6si feladathoz igazod6an

r6szesitheti.

A

M

plnntgyi tdmogatas nem veszdlyeztetheti

alapfeladatok ell 6tr{s 6t.

VL fejezet

Ziri

rcndelkez6sek

a

rendeletben rdgzitett

g.

Ez a rendelet 2002. ok;t6ber

1. napjrfln

$.

l6p hatilyba. Kihirdetesdr<il a krirjeryz6 a helyben

szokdsos m6don gondoskodik.
Farkas Dezsb sk.

polgdrmester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.

korjegyz6

A rendeLet kihirdetve I
Ddka, ?oo2. szeptember
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<z/

Zsuzsanna
z6

