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ELŐTERJESZTÉS
Az előterjesztés tárgya: Együttműködési megállapodás kötése a Nemzeti Művelődési Intézet
Nonprofit Közhasznú Kft-vel
Magyarország Kormánya 1397/2020. (VII.14.) sz. határozatával döntött a Nemzeti
Művelődési Intézet (a továbbiakban: NMI) részére a Közművelődési Foglalkoztatási és
Képzési Program támogatásáról. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a kapcsolódó 20/2018. (VII.9.)
Emmi rendelet előírja, hogy az önkormányzat községben közösségi színteret vagy
közművelődési intézményt biztosít. A közösségi színtéren a feladatellátó köteles legalább egy,
minimum középfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakembert foglalkoztatni.
A települési önkormányzatoknak 2021. január 1. napjától kell megfelelniük a jogszabályban
meghatározottaknak, azaz legkésőbb ettől az időponttól kell gondoskodniuk az előírt szintű
közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakember alkalmazásáról.
Az NMI a közösségi élet fejlesztése érdekében elindítja a Közművelődési Foglalkoztatási és
Képzési Programot (a továbbiakban: Program), amellyel elindul az egy éves foglalkoztatás a
közösségi színtereken és intézményekben, továbbá a foglalkoztatottak közösségi képzése és a
szakmai munka koordinálása.
A Program célja, hogy a településeken biztosítottá váljon a kulturális alapellátás, a lakóhelyen
mindenki szakmai segítséget kapjon az önműveléshez, az értékek megéléséhez, a művelődő
közösségek munkájához.
Az NMI az önkormányzatok fent nevezett kötelező feladatát átvállalva 2020. decemberével
kezdődően az önkormányzatok közösségi színtereiben és közművelődési intézményeiben
munkáltatóként biztosítja a foglalkoztatást és a szakmai végzettséggel nem rendelkező
foglalkoztatottakat képzésben részesíti. Ennek megfelelően 1 főt foglalkoztat teljes
munkaidőben, közművelődési asszisztens munkakörben, bruttó 161.000 Ft/hó munkabérrel. A
foglalkoztatott számára térítésmentes szakképzést biztosít 900 órás OKJ szerinti középfokú
szakképesítés keretében. Erre vonatkozóan együttműködési megállapodás kötése szükséges az
NMI és az Önkormányzat között, amely jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
Az NMI által foglalkoztatott 1 főt 2021. december 1. napjától kezdődően legalább 6 hónap
időtartamban munkáltatóként tovább kell foglalkoztatnia az Önkormányzatnak és az erről
szóló megállapodást 2021. december 30. napjáig be kell mutatnia az NMI-nek.
A fent leírtaknak megfelelően javaslom, hogy Szirmai Renáta ügyintéző lássa el a
közművelődési asszisztens munkakört az NMI foglalkoztatásában 2020. december 1. napjától
12 hónap időtartamban, ezzel megegyezően a munkakörhöz kapcsolódó szakképesítésben ő

vegyen részt. Javaslom fent nevezett személy 2021. december 01. napjától kezdődő legalább
hat hónapos továbbfoglalkoztatását.
Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki,
ezzel összefüggésben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a képviselőtestület hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Mindezekre tekintettel az alábbi határozati javaslatban szereplő döntés meghozatalát
tervezem.
Határozati javaslat:
A 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Mánfa Község
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

1. Az Önkormányzat a Nemzeti Művelődési Intézettel az 1. számú melléklet szerinti
megállapodást köti.
2. A Nemzeti Művelődési Intézet 2020. december 1. napjától 12 hónap időtartamban 1
főt foglalkoztat munkajogviszonyban, közművelődési asszisztensként az
Önkormányzat közösségi színterén.
3. Az Önkormányzat 2021. december 1. napjától legalább 6 hónap időtartamban
munkáltatóként továbbfoglalkoztatást biztosít a közművelődési asszisztens részére.
4. Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében biztosítja a 6 hónapos
továbbfoglalkoztatási kötelezettség bér és járulék fedezetét, amely jelenleg összesen
1.115.730,- Ft.

Határidő:
Felelős:

2020. november 30.
Takács Zsolt polgármester

Mánfa, 2020. november 20.
Takács Zsolt
polgármester

