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Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (I. 31) önkormányzati
rendelet értelmében a közművelődési feladatellátást segítve az önkormányzat városi
rendezvénynaptár formájában összegyűjti és közzéteszi a tárgyévben tervezett
fontosabb dombóvári kulturális és egyéb társadalmi eseményeket, programokat. A
rendezvénynaptárat a Képviselő-testület fogadja el, melyet az önkormányzat honlapján
közzé kell tenni.
A közművelődési rendelet szerint a városi rendezvénynaptár magában foglalja:
a. az
önkormányzati
szervezésű
programokat,
rendezvényeket
(
önkormányzati rendezvények),
b. a Művelődési Ház által megszervezésre kerülő rendezvényeket,
c. a dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok, a dombóvári
intézmények, valamint civil szervezetek által tervezett programokat,
rendezvényeket, továbbá
d. a programok, rendezvények tervezett időpontját.
A rendelet értelmében az önkormányzati rendezvények és a Művelődési Ház által
megszervezésre kerülő rendezvények városi rendezvénynaptárból való törléséről,
valamint bármilyen szervezésű program, rendezvény városi rendezvénynaptárba való
felvételéről a Képviselő-testület dönthet. Az önkormányzati és a Művelődési Ház által
megszervezésre kerülő rendezvények tervezett időpontjának módosításáról a
polgármester rendelkezhet. Az önkormányzat a városi rendezvénynaptárban szereplő
programok, rendezvények szervezéséhez és lebonyolításához a szervező számára
a. előre egyeztetve térítésmentesen biztosítja a tulajdonában lévő, rendezvények
megrendezését segítő technikai eszközök használatát,
b. térítés nélkül lehetővé teszi plakát elhelyezését az önkormányzati vagy a
megbízása alapján működtetett hirdetőfelületeken,
c. a Dombóváron is terjesztett sajtótermék megjelentetéséhez, valamint a
Dombóvárra is kiterjedő televíziós médiaszolgáltatásban megjelenő
magazinműsor elkészítéséhez biztosított hozzájárulás révén médiamegjelenést
biztosít.
A rendezvénynaptár összeállításakor tekintettel kellett lenni a jelenleg is érvényben
lévő korlátozó járványügyi intézkedésekre. A rendezvénynaptárban szerepel az összes
idei évre tervezett program. Bízunk abban, hogy további szigorításokra nem lesz
szükség a későbbiekben, így kivétel nélkül meg is tudjuk majd tartani azokat.
A rendezvénynaptár programjainak összeállítása során az önkormányzat által
szervezett programok mellett figyelembe vettük a kulturális intézményeink, a nevelésioktatási intézmények, valamint a civil szervezetek tervezett programjait is.
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A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
a 2022. évi városi rendezvénynaptárról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi városi
rendezvénynaptárat a melléklet szerint elfogadja.
2. A Képviselő-testület a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (I.
31) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint nyújt segítséget a városi
rendezvénynaptárban szereplő programok, rendezvények szervezéséhez és
lebonyolításához a szervező számára.
Határidő: azonnal – a városi rendezvénynaptár közzétételére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Pintér Szilárd
polgármester
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