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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. szeptember 22.

Javaslat az Intercisa Múzeum 7 éves továbbképzési tervének jóváhagyására

Előadók: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató

Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója

Véleményező bizottságok:
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2016.09.20.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  1/2000.  (I.14.)  NKÖM  rendelet  értelmében  a
kulturális intézményeknek 7 éves továbbképzési tervet kell készíteniük, amit a fenntartó
hagy jóvá. A képzésekben a felső- és középfokú végzettségű szakembereknek kell részt
venniük.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Szervezési Igazgatóság

Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna
E-mail címe: bokor@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-151
Iktatószám: 24158-2/2016
Előkészítő aláírása: Bokor Zsuzsanna sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála sk.
A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2016.09.06.
Ellenőrzés dátuma: 2016.09.07.
Törvényességi észrevétel:  Nincs
Amennyiben van:
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

Egyéb megjegyzések: -



JAVASLAT

 az Intercisa Múzeum 7 éves továbbképzési tervének jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

Az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet értelmében a kulturális intézményeknek 7 éves továbbképzési
tervet kell készíteniük.
A képzéseken a szakmai  munkakörben,  legalább 6 órában foglalkoztatott  közép-  és  felsőfokú
végzettségű szakembereknek kell részt vennie.

A szervezett képzés időtartama hétéves továbbképzési ciklusonként legalább 120 óra.

A kulturális intézmény vezetője a kulturális szakemberek szervezett képzésére:
a) hétéves továbbképzési időszakonként továbbképzési tervet,
b) minden adott naptári évre beiskolázási tervet készít.

A hétéves továbbképzési tervet a fenntartó hagyja jóvá,  ennek alapján készíti  el  az intézmény
vezetője a beiskolázási terveket.

A hivatkozott rendelet 5.§-a értelmében:

5. § (1) A kulturális intézmény vezetője a szervezett képzésben való részvétel alól - írásbeli
kérelem alapján - mentesítheti azt a személyt, aki
a) kulturális területen szerzett tudományos fokozattal vagy doktori cselekmény alapján szerzett
doktori címmel rendelkezik, vagy
b) betöltötte az 55. életévét, vagy
c) akinek a kérelmét a kulturális intézmény vezetője a kulturális intézmény szakmai igényeit
szolgáló, illetve egészségügyi vagy szociális indokok alapján megalapozottnak tartja.

5 szakember kért felmentést, őket az igazgató mentesítette a képzések alól.

A rendelet megalkotását követő években központi támogatást is lehetett igényelni a képzésekre,
de erre már nincs keret. 
A  kulturális  szakemberek  a  továbbképzési  és  a  beiskolázási  terv  alapján  olyan  szervezett
képzésben  való  részvételre  kötelezhetők,  amelyeket  európai  uniós  pályázaton  nyújtott
továbbképzési  támogatás vagy az intézményi  hozzájárulás fedezi.  A munkavállaló eleget  tehet
továbbképzési kötelezettségének olyan kölcsönösen előnyös képzési formában való részvétellel,
amely  a  munkaadói  vagy  központi  normatív  támogatásból  teljes  egészében  nem  fedezhető,
amennyiben a munkavállaló azt saját hozzájárulásával kiegészíti.

A fentiek figyelembe vételével az Intercisa Múzeum igazgatója elkészítette az intézmény 7 éves
továbbképzési tervét (A határozati javaslat melléklete).

Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság szeptember 13-ai ülése elmaradt, így a bizottság a
napirendet  a  közgyűlési  előterjesztések  postázása  után  tárgyalta,  ezért  a  bizottsági  vélemény
ismertetésére a közgyűlés ülésén kerülhet sor.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (IX. 22.) határozata

az Intercisa Múzeum 7 éves továbbképzési tervének jóváhagyásáról



Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  az  Intercisa Múzeum  határozathoz
mellékelt 7 éves továbbképzési tervét.

Felelős:    -  a határozat közléséért:
a polgármester

             -   a határozat közlésében való közreműködésért:
      a jogi és szervezési igazgató

 Határidő:   2016. szeptember 30.

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

                           Izsák Máté s.k.                                                   
az oktatási, kulturális          

                            ifjúsági és sportbizottság elnöke            
    






