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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

