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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet (a továbbiakban: NKKI) 2013 
januárjában megkereste Komló Város Önkormányzatát, hogy tegyen szándéknyilatkozatot a 
Kulturális Közfoglalkoztatási Programban való részvételre.  
 
A program célja az önkormányzatok által ellátandó kulturális, közgyűjteményi feladatokhoz, 
valamint a civil közösségi munkások támogató hálózatának kiépítéséhez hiányzó személyi 
feltételek biztosítása, átmenetileg közfoglalkoztatottakkal. 
 
A szándéknyilatkozatok alapján 1352 önkormányzati, 338 intézményi és 585 civil szervezet, 
összesen 2012 szervezet csatlakozott a programhoz, mely összesen 5774 fő kulturális 
közfoglalkoztatottra nyújtott be igényt.  
 
Az NKKI kulturális közmunka program keretében 3420 fő közösségi munkás 
foglalkoztatására adta be igényét a Belügyminisztériumba, mely program 2013. április 1. és 
2014. március 31. között került volna megvalósításra. A program keretében a 
foglalkoztatottak bérét és annak járulékait a Magyar Állam a Nemzeti Foglalkozatási Alapon 
keresztül 100%-os mértékben biztosítja. Mivel teljes munkaidőben történő foglalkoztatás volt 
az elképzelés, így a közfoglalkoztatott részére megállapított bér a szakképesítést, középfokú 
iskolai végzettséget nem igénylő munkakör betöltése esetén bruttó 75.500 Ft, a legalább 
középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a 
közfoglalkoztatottat megillető garantált bér bruttó 96. 800 Ft lett volna.  
 
A Nemzeti Művelődési Intézet 2013. szeptember 23-án kelt levelében arról tájékoztatott, hogy 
a program legkorábban 2013. november 1. napjával indulhat el, továbbá, hogy a program az 
elképzelésekhez képest várhatóan az alábbi feltételekkel valósulhat meg első körben: 

• Időtartam: 2013. november 1. – 2014. április 30. 
• Foglalkoztatási idő: 6 hónap 
• Közmunkás foglakoztatási ideje: heti 30 óra 
• Közmunkások munkaköre: közösségi munkás, közösségi koordinátor munkás 
• A támogatás mértéke: 100% 

 
Tekintettel arra, hogy a novemberben induló program paraméterei az eredeti elképzelésekhez 
képest több ponton módosultak a Nemzeti Művelődési Intézet újabb szándéknyilatkozat 
kitöltését kérte az együttműködés megerősítésére, mely nyilatkozatot határidőre 2013. 
szeptember 30. napjáig megküldtük. A Nemzeti Művelődési Intézet levele mellé megküldte az 
önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás tervezetét, mely jelen előterjesztés 1. 
sz. melléklete.  
 
A Nemzeti Művelődési Intézet tájékoztatása szerint Komló Város Önkormányzata számára 
két fő kulturális közfoglalkoztatására nyílik lehetőség, melyből egy fő a Közösségek Háza 
Színház és Hangversenyterem intézményben, egy fő pedig a József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjteményben kerülne foglalkoztatásra.  
 
A mellékletben szereplő megállapodás alapján az önkormányzatnak pénzügyi kötelezettség 
vállalása nincs, viszont szükséges biztosítania a közfoglalkoztatottak munkavégzéséhez 
szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételeket. 
 
 



 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  
 
 
Határozati javaslat:  
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével–megtárgyalta a Kulturális 
Közfoglalkoztatási Programrólszóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi és támogatja a Kulturális Közfoglalkoztatási 
Programban való önkormányzati részvételt, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
programhoz kapcsolódó együttműködési megállapodásokat aláírja.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2013. október 15. 
 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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