LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
6/1999.(VI.25.) sz .rendelete
a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

I.
A község általános jellemzıi körülményei
LAD község az ország dél-nyugati részén, Somogy megye dél-keleti területén terül elmezıgazdasági jellegő, iparral nem rendelkezı település.
A község gazdasága természeti, földrajzi, történelmi adottságaiból eredıen alapvetıen
mezıgazdasági jellegő földterületének kb.3/4-e mezıgazdaságilag mővelt terület.
Meghatározó a növénytermesztés gabonafélék, burgonya, kisebb mértékben zöldség, szılı és
gyümölcstermesztés. Az állattenyésztés csökkent-jelentısebb a sertéstenyésztés.
Hagyományai vannak az erdı-és vadgazdálkodásnak. A község kereskedelmét az ÁFÉSZ és
vállalkozói /kisvállalkozás/ réteg biztosítja.
A község lakosság száma: 778 fı - elöregedés, romló szociális helyzet, elszegényedés,
nagyarányú munkanélküliség jellemzi. A lakosság kulturális és erkölcsi színvonala
meglehetısen alacsony, mely fıleg a fiatalokra jellemzı. A régi faluközösségnek nyoma
sincs.
A falu külsı képe is sok kívánnivalót mutat-elhanyagolt porták, utak - taszítóan hatnak.
E helyzetbıl rövidtávon kitörési lehetıség nem mutatható fel.
E tények, adottságok jelentıs mértékben meghatározzák a közmővelıdés feltételei alakulását,
egyuttal követelményt is állítanak a mővelıdési ágazattal szembe Összességében az elmúlt
idıszakban a körülmények és feltételek fejlıdése nem mutatható ki, inkább hanyatlás
érzékelhetı - mely jelentıs változtatása szemléletben, igényszintben és anyagi alapokban is
komoly erıfeszítéseket igényel.
II.
A közmővelıdés általános szabályai
A közmővelıdéshez való jog gyakorlása közérdek, a közmővelıdési
tevékenységek támogatása közcél.
A közmővelıdés feltételeinek biztosítása alapvetıen az önkormányzat feladata a községben.
A közmővelıdési intézmény szerepét a mővelıdési ház tölti be.
A közmővelıdési feladatok megvalósítása érdekében a képviselı testült a kulturális javak
védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmővelıdésrıl szóló 1994.évi CXL.törvény 77 §-ban. adott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:

A rendelet célja
l.§. .Az önkormányzat a helyi társadalom, a helyi közmővelıdés adott
állapota, igényei és lehetıségei ismeretében meghatározza
a község közmővelıdési feladatait intézkedéseit, megalapozza a közép-és hosszútávra szóló
fejlesztés lehetıségeit.
A rendelet hatálya
2.§ A rendelet hatálya kiterjed LAD község területén mőködı azon intézményekre,
szervezetekre melyek a jelen rendeletben szabályozott feladatokat látnak el.
III.
A HELYI

KÖZMŐVELÖDÉS

A települési közmővelıdési feladatok meghatározása.
3 §./l/ Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, életminıséget és élet— esélyeket javító
lehetıségek megteremtésének elısegítése.
- ismeretterjesztı, munka, termelés szervezı rendezvények támogatása.
/2/A település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek hagyományainak feltárása
megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása
- a helyi értékek felkutatása, nyilvántartása, gondozása, bemutatása befogadása -e feladatban
résztvevık támogatása
— ujabb közmővelıdési lehetıségek megkeresése, biztosítása a lakosság teljes körének.
/3/Az egyetemes, nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése
megértés, befogadás elısegítése az ünnepek kultúrájának gondozása;
- nemzeti ünnepeink megünneplésének kiteljesítése /iskolai falusi rendezvény összevontan/
- helyi ünnepek ,falunap hagyományának kialakítása, gondozása.
/4/Az ismeretszerzı, az amatır alkotó ,mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása.
- amatır, mővészeti csoport szervezése, meglévık segítése.
- a falu népmővészeti, építészeti hagyományai ápolása /helyi népmővészeti értékek
felkutatása, győjtemény kialakítás ‚gondozás ‚bemutatás!

/5/A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése.
- különbözı életkorú civil közösségek igény szerinti segítése, mővelıdési szándékaik
támogatása;
— ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási‚ mővelıdési kezdeményezéseinek kiemelt
gondozása, segítése;
- különbözı rétegek és korosztályok
tevékenységeinek kimunkálása, támogatása;

ismerkedési,

együtmőködési

alkalmainak

- helytörténeti kiadvány összeállítása, megjelentetése.
- szolidaritási akció fogadása, gondozása.
6./A kulturák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
- tájékoztatási, együttmőködési , közös m alkalmak kialakítása a lakosság különbözı
tevékenységő, korú ‚nemő, világnézető közösségei között;
- kapcsolat építése a közmővelıdés szomszédos települései közmővelıdési feladatot ellátó
szerveivel, aktíváival, közösségeivel.
7/A szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása körében - a mővelıdési ház
esztétikus, célszerő fejlesztése - polgárok közösségi mővelıdéséhez, tájékozódásához,
valamint tevékenységet segítı szakember biztosítása.
8/Egyéb mővelıdési lehetıségek biztosítása.
- sajtótermékek, könyv, zenei-és videó anyagok biztosítása, mősoros rendezvények, színház
stb igénybevételéhez jegyek biztosításának segítése,
- vállalkozók által kínált mővelıdési lehetıségek közismertté tétele,
- kulturális értékek bemutatásához alkalmak biztosítása,
- a község amatır mővészeti csoportjainak támogatása, rendezvényeken való megjelentetése,
kirándulások szervezése kulturális eseményekre.
A közmővelıdési feladatok ellátásának szervezeti keretei
4 §./l/A törvény 74-75 §-aiban ‚az önkormányzat rendeletében meghatározott közmővelıdési
feladatok ellátásához közmővelıdésre –mővelıdési ház /terem/, közösségi szintér áll ren
delkezésre
- a mővelıdési ház nem önálló intézmény/szakfeladaton biztosított müködtetése/,
gazdálkodását a körjegyzıség biztosítja.
/2/A közmővelıdési feladatok megvalósításában részt vesz:
— ált.iskola,

- óvoda,
- községi és iskolai nyilvános könyvtár.
Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak finanszírozása.
5 § /1/ A községi önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait a költségvetésébıl
finanszírozza, melynek forrása:
- központi költségvetésbıl származó normatív állami hozzá járulás,
- az önkormányzat saját bevétele,
- pályázati alapból elnyert támogatás.
/2/A helyiségek, berendezés,f elszerelés bérbeadásából származó bevételek.
/3/Nem önkormányzati feladat ellátására -a mővelıdési terem, berendezése, felszerelése —
csak térítési díj ellenében hasznosítható.
/4/Helyi szervek, civil szervezıdések - rendeletben nem szereplı célra a termet, berendezéseit
– 40 %-os kedvezménnyel vehetik igénybe.
A helyi közmővelıdés szakember igénye
6 § /1/ rendeletben meghatározott költségvetésbıl finanszírozott közmővelıdési feladatok
ellátását, a mővelıdési szolgáltatás folytonosságát -,kontrollálható szakszerőségét az
önkormányzat által mőködtetett intézményben a nemzeti kulturális örökség minisztere által
rendeletben meghatározott képzettségő szakembernek kell biztosítani.
/2/A szakember biztosításban meg kell oldani egy megbízási vagy egyéb a
foglalkoztathatóság mértékének meghatározására a törvény 93-94.§-ai elıírásainak megfelelı
- szakember beállítását.
A közmővelıdési feladatok megvalósításában együttmőködı partnerek, szervek,
szervezetek.
7§ A meghatározott közmővelıdési feladatok megvalósítását elı segíthetik ‚jelentısen
gazdagíthatják az azonos érdekő ,tevékenységi körő támogatók, partnerek, az anyagi
lehetıségeket gazdagító gazdasági szervezetek, így:
- egyesületek, alapítványok,
- mővészeti, mőkedvelı szervezıdések, csoportok,
- gazdálkodó és civil szervezetek.

IV.
Záró remdelkezések.
8.§ önkormányzat rendeletébıl lebontva éves feladattervet kell készíteni, mely
végrehajtásáról a testületet tájékoztatni kell.
/2/A mővelıdési terem /mőv.ház/ hasznosításához térítésidíj szabályzatot kell készíteni
/3/ A rendelet 1999. július 1 napján lép hatályba kihirdetése az SZMSZ elıírása szerint.
Lad, 1999. június 15.
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