Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2012.(VII.20.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 77. § - ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
l) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Helyi közművelődési intézmény a Városi Művelődési Központ – Dunaföldvár,
amelynek gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
2. § Az 1. §-ban meghatározott intézmény fenntartásáról a Dunaföldvár Város
Önkormányzata gondoskodik.
3. §

Ellátandó közművelődési tevékenységek:
a) a település környezeti, szellemi értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
b) állami, nemzeti és helyi ünnepek kultúrájának gondozása (rendezvények
megszervezése a Képviselő - testület által évente határozatban elfogadott
rendezvényterv szerint),
c) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő alábbi közösségek:
ca) énekkarok,
cb) néptánc,
cc) színjátszás és
cd) kézműves szakkörök
tevékenységének támogatása.
d) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének alábbi szervezeti formák keretében történő
támogatása
da) kertbarát kör,
db) nyugdíjas klub,
dc) természetvédő csoport és
dd) Társadalmi és civil szervezetek létrejöttének és működésének
segítése.
e) az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra értékeinek
megismertetése színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások,
irodalmi estek szervezésével.
f) egyéb művelődést segítő alábbi lehetőségek biztosítása:
fa) mozi, filmklub,
fb) Dunaföldvári Vár– történelmi értékek megőrzése, nyilvánossá
tétele,múzeumpedagógiai tevékenység, állandó és időszaki kiállítások
szervezése,
fc) Fafaragó Galéria – helytörténeti értékek, fafaragás, faművesség,
népművészet bemutatása, állandó és időszaki kiállítások rendezése,
fd) Ispánház: időszaki kiállítások szervezése, konferenciák és
rendezvények lebonyolítása,
fe) Tourinform Iroda – információ szolgáltatás, adatgyűjtés-frissítés a
kistérség objektumairól, turisztikai látványosságairól, marketing,

ff) közművelődési célú lakossági hirdetésekhez közösségi szintér
biztosítása, gondozása, jeles napokon aktuális börzék,
ajándékvásárok, sokadalmak szervezése,
fg) fénymásolás és egyéb sokszorosítási lehetőség, számítógép,
adatbázis,
Internet,
kommunikációs
országút
használati
lehetőségeinek biztosítása.
4. § A Városi Művelődési Központ közösségi színteret biztosít a helyi
a) óvoda,
b) általános iskola,
c) gimnázium,
d) civil szervezetek, és
d) pártszervezetek
rendezvényeinek megtartására.
5. § Közművelődési intézményben szerencsejáték automata berendezés nem üzemeltethető.
6. § A művelődési ház nem közművelődési célú igénybevétele eseti lehet, az alaptevékenység
akadályoztatása nélkül - kivéve a honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa igénybevételi
eseteket.
7. §
A közművelődési feladatokban együttműködő intézmények, illetve társadalmi
szervezetek:
a) Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár, Dunaföldvár – könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása,feltárása, megőrzés,
nyilvántartása, könyvtári és informatikai
szolgáltatások, kulturális rendezvények, kiállítások szervezése.
b) Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány: a közművelődés területén működő
közösségek szakmai és anyagi támogatása.
8. § (1) A költségvetési törvény szerinti normatív támogatásra a helyi önkormányzat nyújtja
be az igényét, azt a szükséges mértékig kiegészíti, továbbá pályázatok útján biztosítja a
közművelődési intézmény működését és fenntartását.
(2) A közművelődési célra rendelkezésre álló költségvetési pénzeszközből a helyi
önkormányzat által részben támogatott tevékenységek:
a) Dunaföldvár Kultúrájáéért Alapítványon keresztül az öntevékeny csoportok
működése,
b) A Képviselő-testület által az éves rendezvénytervben meghatározott
események azon köre, amit a rendezvényterv elfogadásakor az
önkormányzat támogatásra javasol.
c) Kulturális, művészeti egyesületek, egyletek, alapítványok támogatása.

9. § (1) A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló 19/1999.(VII.05.)
önkormányzati rendelet.
Dunaföldvár, 2012. július 10.

Takács Zoltán
Korelnök
a polgármester akadályoztatása miatt

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Dunaföldvár, 2012. július 20.

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

