Dörgicse községi Önkormányzat képviselő-testülete
4/2000.(V.1.) RENDELETE
A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

Dörgicse községi Önkormányzat képviselő-testülete a Kulturális javak
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv. (továbbiakban: Közművelődési tv.)
77. §-ának felhatalmazása alapján a helyi KÖZMŰVELŐDÉSRŐL az alábbi
rendeletet alkotja:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§.

Az Önkormányzat a közművelődési tevékenysége során arra törekszik,
hogy biztosítsa Dörgicse polgárainak jogát
- a kulturális örökség javainak és ezen értékek védelmével kapcsolatos
ismeretek megszerzésére, és hasznosítására;
- A történelmi, nemzeti, helyi hagyományok ápolására;
- műveltségük gyarapítására, kézségeik fejlesztésére, közösségi,
művelődési céljaik megvalósítására a közösségi színtér igénybevételét.

2.§.

A rendelet hatálya kiterjed:
- Dörgicse községben lakó állampolgárokra,
- a helyi közművelődési tevékenységben
természetes és jogi személyre;
- A közművelődés közösségi színtereire.

résztvevő

valamennyi

II.
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI

3.§./1/(A Közművelődési tv. 76. §-a „ az iskolarendszeren kívüli öntevékeny,
önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése”)

Az Önkormányzat az egyének, csoportok, civil szervezetek igényei
alapján a Faluházban helyt ad az iskolarendszeren kívüli tanulásnak,
önképzésnek, tanfolyamoknak. (Ilyenek: nyelvtanfolyamok, történelmi,
környezetvédelmi, egészségvédelmi, mezőgazdasági stb. ismeretterjesztések.)
/2/ (A Közművelődési tv. 76.§. /2/ b.) „ a település környezeti szellemi,
művészeti értékeinek hagyományainak feltárása, megismertetése, a
helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása”)
/3/ Az Önkormányzat segítséget nyújt a Dörgicséért Közalapítványnak
az évenkénti Dörgicsei Napok szervezéséhez.
Megrendezi a társadalmi ünnepeket, a hagyományos Mikulásnapi és
Idősek Napi ünnepséget.
Helyt ad a búcsúi bálnak.
/4/ (Közműv. tv. 76. §. /2/ e.) „a helyi társadalom kapcsolatrendszerének
közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.”)
Az önkormányzat segíti a településen a civil közösségek kialakulását.
A sportegyesület működését helyiség biztosításával, pénzeszközzel
támogatja.
/5/ (Közműv. tv. 76. §. g) „ a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a
feltételek biztosítása”)
Az Önkormányzat a Faluházat a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez
rendelkezésre bocsátja.

III.
A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEK
FINANSZÍROZÁSA
4.§./1/A közművelődést szolgáló közösségi színterek:
Faluház
Dörgicse, Fő u. 121.
Könyvtár Dörgicse, Fő u. 121.
/2/ Az Önkormányzat költségvetéséből és az esetleges pályázatokból
biztosítja a könyvtár működtetését, a Faluház fenntartását.
Azok használatát a lakosság és civil közösségi közművelődési
tevékenységei számára térítési díj nélkül bocsátja rendelkezésre.

IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5.§

Ez a rendelet 2000. május 1-én lép hatályba kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.

Dörgicse, 2000. április 12.

Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenőné
jegyző

Kihirdetve: 2000. május 1.
Cseh Jenőné
jegyző

