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Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Jegyző Úr!
Magyarországon nagy sikerrel zajlott a kulturális közfoglalkoztatási program, 2017.
március 1-jével indul az ötödik.
Az eddigi gyakorlattól eltérően, a Nemzetei Művelődéi Intézet átszervezése miatt,
bizonyos feltételek változtak. A változás, jellemzően a civil szférát, és a nem
közművelődési feladatokat ellátó intézményeket érinti.
Balatonbogláron eddig 3 intézmény és 3 civil szervezet dolgozott partnerként és
foglalkoztathattak kulturális közfoglalkoztatottakat. 2017-ben még 2 civil szervezet
csatlakozik a programhoz. Két intézmény (VKK, Lukács Károly Városi Könyvtár)
szakmai, a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ alaptevékenységét tekintve
nem közművelődési, így náluk kérdéses a foglalkoztatás.
A változások elsősorban a civileket érinti. Az a civil szervezet köthet az intézettel
partneri szerződést, vagyis az igényelhet munkatársakat, vagyis tarthat meg
kollégákat, aki:


a

közművelődési közfeladat-ellátási szerződéssel vagy közművelődési

megállapodással rendelkezik


a

létesítő

dokumentuma

szerint

alapfeladatként

közművelődési

tevékenységet folytató szervezet


az OSAP 1438 jelentést a 2016. évi közművelődési tevékenységről 2017.
március 1-ig teljesíti.



vállalja,

hogy

a

számára

meghatározott

kulturális

közfoglalkoztatotti

létszámkeretet a program indulását követő 30 napon belül feltölti.
A civil szervezetek képviselőivel egyeztettem és a következő 5 szervezet
kérné a közművelődési megállapodást az alább készített tervezetek
szerint:
 Balaton Német-Magyar Kulturális Egyesület
 Balatonboglári Városvédő Egyesület
 Civilkontroll Alapítvány Balatonlelle
 Helyiérték Egyesület
 Podmaniczky Alapítvány
Készítettünk egy rövidke tervezetet, mely tartalmazza, hogy melyik szervezet mit
vállalna, és mit nyújtana cserében önkormányzatunk. Költségvetést nem érintő

tételeket terveztünk és minden szervezet esetében valós tevékenységet vállaltak.
Kérem

segítsék

a

civilek

munkáját,

kérem

segítsék

a

munkatársak

továbbfoglalkoztatását!
Balatonboglár, 2017. január 30.
Szalai Tünde
Civil tanácsnok

HATÁROZATI JAVASLATOK
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a következő civil
szervezetek:
 Balaton Német-Magyar Kulturális Egyesület
 Balatonboglári Városvédő Egyesület
 Civilkontroll Alapítvány Balatonlelle
 Helyiérték Egyesület
 Podmaniczky Alapítvány
kulturális közfoglalkoztatásban való részvételének szándékát, egyben felhatalmazza
a polgármestert a közművelődési megállapodások aláírására.

Balatonboglár, 2017. február 15.

Közművelődési Megállapodás - Tervezet
Amely létrejött egyrészről Balatonboglári Városi Önkormányzat (székhely: 8630 Balatonboglár,
Erzsébet utca. 11. Képviselő: Mészáros Miklós polgármester) a továbbiakban: Feladatátadó,
másrészről a Podmaniczky Művészeti Alapítvány (székhely: 8630 Balatonboglár, Rezeda utca
1/1. Képviselő: Bodó Gabriella kuratóriumi tag) a továbbiakban: Feladatellátó között, alulírott
helyen és napon a következő feltételek mellett:
I.
Bevezető, a szerződés célja
1. Balatonboglár Város Önkormányzatának 11/2004. (IV.23.) KT. számú rendelete a kulturális
javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről I. Rész Általános Rendelkezések 1.§-a Alapelvek (3) bekezdése alapján az
önkormányzat a vállalt közfeladathoz mérten támogathat civil szervezeteket. II. Rész 4.§-a
tartalmazza az önkormányzat kulturális közfeladatait, az n) bekezdés szerint: a helyi
sajtónyilvánosság eszközrendszerének fejlesztése. f) A kiemelkedő értékeket produkáló alkotók,
művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységének sajtótámogatása is az
önkormányzat kulturális közfeladatai közé tartozik.
2. Jelen szerződés célja, hogy Feladatellátó az előbbiekben említett kulturális közfeladatokat
átvegye Feladatátadótól és hatékonyan gondoskodjon azok ellátásáról.
II.
A szerződés tárgya
Feladatellátó vállalja a helyi sajtónyilvánosság eszközrendszerének fejlesztését ezzel támogatva
az önkormányzat kulturális közfeladatainak elvégzését. A kiemelkedő értékeket produkáló
alkotók, művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységének sajtótámogatása.
Ellátandó feladatok:
a. A város kulturális híreinek rendszeres online megjelentetése a Librarius.hu kulturális
magazinban
b. A város kiemelkedő alkotóinak sajtónyilvánosságot biztosítunk a Librarius.hu kulturális
magazinban
c. Az a és b pontban megfogalmazott nyilvánosság menedzselése a Facebookon, a Hírkereső és
Hírstart hírcsatornáin.

III.
Személyi feltételek
Feladatellátó vállalja, hogy a szervezetnél dolgozó munkatárs ellátja a vállalt feladattal járó
információs szolgáltatást.
Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét a Közművelődési tv., valamint a
jelen szerződésben foglaltak betartásával magas színvonalon végzi.
Pénzügyi feltételek
Feladatellátót az átvállalt kulturális közfeladat ellátása ellenében támogatás nem illeti meg.
Tárgyi feltételek
Feladatellátó székhelyén biztosítja az átvállalt kulturális közfeladat ellátáshoz szükséges tárgyi
feltételeket.
IV.
Záró rendelkezések
1. Jelen szerződést a felek határozott időre kötik, 2017. február 1. és 2018. február 28. közötti
időszakra
2. Az esetleges vitás kérdésekben a felek elsősorban egyeztetés és közös megegyezés útján
kívánnak eljárni, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Fonyódi Járásbíróságot jelölik ki
peres ügyük tisztázására.
3. Jelen szerződést a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt helybenhagyólag írták alá.
Balatonboglár, 2017..
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